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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 érvényességi küszöbérték (legalább 38 képviselő)
több mint 76 képviselő közepes érvényességi küszöbérték (legalább 76 képviselő)
több mint 151 képviselő magas érvényességi küszöbérték (legalább 151 képviselő)
TITK. titkos szavazás
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1. Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: határozatra 
irányuló javaslat

+

2. A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I

Jelentés: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 579, 33, 43

3. EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) ***

Ajánlás: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Egyetértési 
eljárás

NSz + 565, 44, 46

4. EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás

Jelentés: David McAllister (A8-0149/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Egyetértés szavazás nélkül

5. Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I

Jelentés: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

A Bizottság 
javaslatának 

elutasítására irányuló 
javaslat

33=
34=

EFDD 
több mint 38 

képviselő

ESz - 228, 399, 24

Jogalkotási aktus tervezete

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-32 bizottság +

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 410, 192, 51

6. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

200 bizottság NSz + 551, 72, 37

A Bizottsági 
nyilatkozatai

201 bizottság +

7. A villamos energia belső piaca ***I

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

187 bizottság NSz + 544, 76, 40
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottsági 
nyilatkozatai

188 bizottság +

8. Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I

Jelentés: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

91 bizottság NSz + 558, 75, 31

9. A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia-ágazatban ***I

Jelentés: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

63 bizottság NSz + 569, 61, 34

10. A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek 
tekintetében történő címkézése ***I

Jelentés: Michał Boni (A8-0086/2019)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

bizottság +

11 bizottság kül. -

36 bizottság kül. -

39 bizottság NSz + 346, 313, 3

rész.

1 +

41 bizottság

2/VE - 302, 354, 3

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

53 bizottság +

3. cikk, 1. bek., 7. pont 62 S&D, 
Verts/ALE

NSz - 316, 345, 1

21 bizottság NSz + 371, 258, 334. cikk, 2. bek.

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22T bizottság NSz + 385, 274, 44. cikk, 3. bek.

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

rész.

1 +

5. cikk 58 PPE

2 +

29T bizottság +6. cikk, 2. bek.

65 S&D, 
Verts/ALE

↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

31 bizottság ESz + 372, 274, 166. cikk, 7. bek.

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

11. cikk, 3. bek. után 67 S&D, 
Verts/ALE

NSz - 291, 362, 8

rész.

1/NSz - 316, 345, 3

2/NSz - 305, 353, 4

11. cikk után 68 S&D, 
Verts/ALE

3/NSz - 317, 335, 8

12. cikk, 1. bek., bev. 
rész

69 S&D, 
Verts/ALE

-

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

70 S&D, 
Verts/ALE

-

15. cikk után
661/2009/EK rendelet
5. cikk, 2. bek., o) pont

71 S&D, 
Verts/ALE

NSz - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-17. cikk, 2. bek.

43 bizottság ESz + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-I. melléklet, A. rész, 
táblázat

46 bizottság +

75 S&D, 
Verts/ALE

NSz - 294, 353, 18I. melléklet, B. rész, 2. 
pont, táblázat

49 bizottság +

IV. melléklet, 1. bek., 
g) pont után

73 S&D, 
Verts/ALE

NSz - 313, 333, 17

21. preb. 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

NSz - 302, 341, 2130. preb. után

13 bizottság rész.



P8_PV(2019)03-26(VOT)_HU.docx 7 PE 637.170

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 +

2 -

61 S&D, 
Verts/ALE

NSz ↓

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 369, 273, 23

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 61., 62., 67., 68., 73. mód.
Verts/ALE: 21., 22., 39., 60., 71., 75. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 11., 36. mód.
Verts/ALE: 21., 22., 29., 31., 53. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
13. mód.
1. rész „A gumiabroncsok futásteljesítményére és kopására vonatkozó adatok – amennyiben 

rendelkezésre áll a célra alkalmas vizsgálati módszer – hasznos eszközként fognak 
szolgálni a fogyasztók számára ahhoz, hogy tájékozódjanak a megvásárolt 
gumiabroncsok tartósságáról, élettartamáról, valamint nem szándékos 
mikroműanyag-kibocsátásáról. A futásteljesítményre vonatkozó információk 
jóvoltából a fogyasztóknak lehetőségük lesz, hogy megalapozott döntést hozzanak a 
hosszabb élettartamú gumiabroncsok tekintetében, ami hozzájárulhat a környezet 
védeleméhez, egyszersmind pedig lehetővé tehetik számukra, hogy hosszabb távra 
becsüljék meg a gumiabroncsok üzemeltetési költségeit. Ezért a címkét, ha e 
rendelet alkalmazásához elérhetővé válik releváns, érdemi eredményekkel szolgáló 
és reprodukálható vizsgálati módszer, ki kell egészíteni a futásteljesítményre és a 
kopással kapcsolatos teljesítményre vonatkozó adatokkal. A területen folytatni kell 
az új technológiákra irányuló kutatási és fejlesztési tevékenységeket.”

2. rész „A futásteljesítmény és a gumiabroncskopás feltüntetése a címke gyökeres 
átalakítását jelentené, ezért azt e rendelet következő felülvizsgálata keretében kell 
elvégezni.”

Verts/ALE:
41. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „értékeli az új gumiabroncsosztályok, új címkeformátum 

vagy új gumiabroncs-paraméterek bevezetésére vonatkozó követelményeket, 
különösen – amennyiben rendelkezésre állnak megfelelő vizsgálati módszerek – a 
futásteljesítmény és a kopás tekintetében;”

2. rész a fenti szövegrész

58. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a modell mért műszaki paraméterei kivételével” (az 1. és a 

2. bekezdésben)
2. rész a fenti szövegrész

68. mód.
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1. rész „1. A Bizottság 2023. június 1-jéig a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy a gumiabroncsok kopására vonatkozó 
paraméterek és információs követelmények bevezetésével kiegészítse e rendeletet.”

2. rész „2. A Bizottság 2025. január 1-jéig a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy a gumiabroncsok futásteljesítményére 
vonatkozó paraméterek és információs követelmények bevezetésével kiegészítse e 
rendeletet.”

3. rész „3. A Bizottság felkéri a szabványügyi szervezeteket a gumiabroncsok kopásának és 
a gumiabroncsok futásteljesítményének mérésére szolgáló, harmonizált vizsgálati 
módszerek kidolgozására, továbbá megvizsgálja, hogy e paraméterek mennyire 
közérthetők a fogyasztók számára.”

11. A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I

Jelentés: Axel Voss (A8-0245/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

A Bizottság 
javaslatának 

elutasítására irányuló 
javaslat

266 EFDD NSz - 181, 443, 32

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

271 bizottság NSz + 348, 274, 36

A Bizottság 
nyilatkozata

272 bizottság +

Jogalkotási aktus tervezete

a szöveg egésze 271MR
1

bizottság ↓

267T=
270T=

EFDD 
több mint 38 

képviselő

NSz ↓11. bek.

271MR
2

bizottság ↓

13. cikk 257T=
265T=
268T=
269T=

GUE/NGL
több mint 38 

képviselő
EFDD

több mint 38 
képviselő

NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

271MR
3

bizottság ↓

260 GUE/NGL NSz ↓

17. cikk után 261 GUE/NGL NSz ↓

2. preb. után 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓3. preb. után

255 GUE/NGL ↓

24. preb. 271MR
4

bizottság ↓

256 GUE/NGL ↓35. preb.

271MR
5

bizottság ↓

262T több mint 38 
képviselő

↓37. preb.

271MR
6

bizottság ↓

263T több mint 38 
képviselő

↓38. preb.

258 GUE/NGL ↓

39. preb. 264T több mint 38 
képviselő

↓

45. preb. után 259 GUE/NGL ↓

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 266., 267., 268. mód.
GUE/NGL: 260., 261. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 271. mód., 35. preb.

12. A digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződések ***I



P8_PV(2019)03-26(VOT)_HU.docx 10 PE 637.170

Jelentés: Evelyne Gebhardt és Axel Voss (A8-0375/2017)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

126 bizottság NSz + 598, 34, 26

13. Áruk adásvételére irányuló szerződések ***I

Jelentés: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

123 bizottság NSz + 629, 29, 6

14. Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás 
területén ***I

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

20 bizottság NSz + 588, 28, 43

A Bizottsági 
nyilatkozatai

21 bizottság +

15. A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek 
összehangolása ***I

Jelentés: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

51 bizottság NSz + 619, 19, 26

16. A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös 
szabályok ***I

Jelentés: Karima Delli (A8-0042/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

2 bizottság NSz + 635, 22, 5

17. A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési 
referenciamutatók ***I

Jelentés: Neena Gill (A8-0483/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

2 bizottság NSz + 579, 40, 42

18. Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi 
rendelkezések ***I

Jelentés: Pascal Arimont (A8-0470/2018)
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az első olvasat 
lezárása

+

19. Az afrikai származású emberek alapvető jogai

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0212/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B8-0212/2019 
(LIBE bizottság)

8. bek. 1 GUE/NGL NSz - 106, 529, 22

11. bek. 2 GUE/NGL -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 535, 80, 44

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 1. mód. zárószavazás

20. Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről

Jelentés: Jeppe Kofod és Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 bek. után 56 GUE/NGL -

3. bek. után 1 EFDD NSz - 121, 477, 60

4. bek. után 57 GUE/NGL -

8. bek. 51T EFDD NSz - 56, 603, 4

58 GUE/NGL NSz - 163, 487, 78. bek. után

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL NSz - 298, 353, 1112. bek. után

61 GUE/NGL NSz - 267, 370, 23
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

85 S&D -16. bek. után

86 S&D +

22. bek. után 87 S&D +

29. bek. után 88 S&D ESz - 305, 332, 22

rész.

1/NSz + 610, 42, 2

2/NSz + 506, 140, 11

3/NSz + 503, 133, 18

35. bek. bek. eredeti szöveg

4/NSz - 287, 341, 30

35. bek. után 62 GUE/NGL -

36. bek. 89 S&D -

63 GUE/NGL -36. bek. után

64 GUE/NGL -

39. bek. 5 PPE, S&D +

rész.

1 +

41. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

46. bek. után 65 GUE/NGL -

rész.

1/NSz + 326, 307, 28

52. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 506, 122, 32

55. bek. után 24 Verts/ALE NSz + 569, 76, 13

60. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 489, 132, 34

63. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 451, 199, 9

rész.64. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

3 +

rész.

1 +

65. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

67. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

68. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

25 Verts/ALE NSz - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

69. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

26 Verts/ALE NSz - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

71. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

rész.

1 +

72. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

73. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 517, 63, 80

27 Verts/ALE NSz - 287, 342, 28

rész.

1 +

75. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

77. bek. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

79. bek. 28 Verts/ALE, 
S&D

NSz - 273, 371, 16

rész.

1 +

79. bek. után 29 Verts/ALE, 
S&D

2/NSz - 269, 335, 53

80. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +81. bek.

bek. eredeti szöveg kül. ↓

83 bek. eredeti szöveg kül/ESz + 346, 236, 74

86. bek. 90 S&D NSz - 256, 325, 77

rész.

1 +

106. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

106. bek. után 66 GUE/NGL NSz + 399, 249, 12

113. bek. után 91 S&D ESz + 326, 259, 65

114. bek. után 2 EFDD ESz + 334, 248, 72

67 GUE/NGL ESz + 326, 318, 11115. bek. után

68 GUE/NGL ESz - 170, 464, 14

30 Verts/ALE NSz + 466, 163, 33

31 Verts/ALE NSz + 450, 171, 36

117. bek. után

69 GUE/NGL -

120. bek. után 32 Verts/ALE NSz + 371, 223, 62

rész.

1/NSz + 571, 84, 4

123. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 482, 160, 14

199. bek. után 33 Verts/ALE NSz + 340, 309, 9
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

209. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

9 PPE, S&D +211. bek.

34 Verts/ALE +

214. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 352, 238, 70

216. bek. 92 S&D +

219. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 198, 451, 5

10 PPE, S&D +223. bek. után

97 ECR -

235. bek. 93 S&D ESz + 584, 45, 22

244. bek. 35 Verts/ALE, 
S&D

NSz + 354, 283, 20

250. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

258. bek. 36 Verts/ALE NSz - 285, 361, 10

rész.

1 +

263. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 363, 270, 23

281. bek. 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

282. bek. után

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

283. bek. után

74 GUE/NGL -

286. bek. után 98 ECR -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

287. bek. 52T EFDD NSz - 53, 585, 23

288. bek. után 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -296. bek. után

76 GUE/NGL NSz - 213, 421, 25

297. bek. 39 Verts/ALE -

298. bek. 12 PPE, S&D +

rész.

1 -

77 GUE/NGL

2/ESz + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

298. bek. után

79 GUE/NGL NSz + 330, 310, 18

300. bek. után 80 GUE/NGL -

302. bek. után 40 Verts/ALE -

303. bek. 94 S&D NSz + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

304. bek. után

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

306. bek. 13 PPE, S&D +

307. bek. után 14 PPE, S&D +

310. bek. 95 S&D ESz + 321, 260, 75

rész.312. bek. 96 S&D

1/NSz + 539, 85, 28
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

rész.

1/NSz ↓

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

42 Verts/ALE -313. bek.

16 PPE, S&D +

320. bek. 17 PPE, S&D +

325. bek. után 81 GUE/NGL ESz - 265, 382, 7

rész.

1 +

326. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

328. bek. után 43 Verts/ALE +

rész.

1 +

333. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

333. bek. után 82 GUE/NGL ESz - 285, 285, 82

345. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 513, 109, 34

347. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

355. bek. 44 Verts/ALE NSz - 308, 346, 2

358. bek. után 83 GUE/NGL -

359. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 351, 296, 10

361. bek. után 84 GUE/NGL -

368. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 341, 291, 23

370. bek. 45 Verts/ALE ESz + 472, 165, 19
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

377. bek. után 46 Verts/ALE +

380. bek. 47 Verts/ALE +

387. bek. 48 Verts/ALE NSz - 291, 354, 14

400. bek. 53T EFDD NSz - 313, 334, 9

401. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 278, 360, 16

404. bek. 54T EFDD NSz - 64, 524, 67

405. bek. 55T EFDD NSz - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -407. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 456, 191, 11

407. bek. után 18 GUE/NGL NSz - 144, 493, 20

408. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 232, 16

409. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 476, 166, 12

410. bek. 50 Verts/ALE, 
S&D

NSz + 319, 317, 23

23. bev. hiv. 3 PPE, S&D +

25. bev. hiv. után 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+30. bev. hiv. után

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 505, 63, 87

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 60., 407., 408., 409. bek.
EFDD: 1., 51., 52., 53., 54., 55. mód.
PPE: 51., 52., 54., 55., 90., 123., 312. mód.
Verts/ALE: 24., 25., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 36., 44., 48., 50. mód.
S&D: 63., 69., 71., 73., 80., 214., 359., 368., 401., 408. bek. 28., 29. mód. (2. rész), 35., 

50., 51., 53., 94., 96. mód. (1. és 2. rész)
GUE/NGL: 52., 345., 408. bek. 18., 58., 60., 61., 66., 76., 79. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
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ECR: 60., 407., 408., 409. bek.
ALDE: 67., 69., 71., 73., 80., 81., 359. bek.
PPE: 63., 83., 214., 219., 359., 368., 401., 408. bek.
GUE/NGL: 250., 347. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE:
41. bek.
1. rész „rámutat arra, hogy néhány ország a közelmúltban már egyoldalú 

ellenintézkedéseket fogadott el a káros adózási gyakorlatokkal szemben (például az 
Egyesült Királyság a kivont nyereségre kivetett adó és az USA adóreformjának a 
globális alacsonyan adózó mobil jövedelmekre (Global Intangible Low-Taxed 
Income – GILTI) vonatkozó rendelkezései) annak biztosítása érdekében, hogy a 
multinacionális vállalatok külföldi jövedelmeit egy minimális, tényleges adókulccsal 
megfelelően megadóztassák az anyavállalat székhelye szerinti országban; felkéri az 
EU-t ezen intézkedések értékelésére; megjegyzi, hogy ezekkel az egyoldalú 
intézkedésekkel szemben az EU általánosságban a multilaterális és konszenzusos 
megoldásokat támogatja az adóztatási jogok méltányos felosztásának kezelésével 
kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy például az EU prioritásként kezeli a digitális 
ágazat megadóztatására irányuló globális megoldást,”

2. rész „ugyanakkor uniós szintű digitális szolgáltatási adót (DST) javasol, mivel a globális 
megbeszélések lassan haladnak;”

64. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ami egyenlőtlen versenyfeltételeket eredményez és 

hátrányba hozza a hagyományos vállalkozásokat;” és „megjegyzi, hogy az EU-ban a 
digitális vállalkozások átlagosan alacsonyabb tényleges adóteherrel szembesülnek, 
mint a hagyományos üzleti modellek;”

2. rész „ami egyenlőtlen versenyfeltételeket eredményez és hátrányba hozza a 
hagyományos vállalkozásokat;”

3. rész „megjegyzi, hogy az EU-ban a digitális vállalkozások átlagosan alacsonyabb 
tényleges adóteherrel szembesülnek, mint a hagyományos üzleti modellek;”

65. bek.
1. rész „hangsúlyozza ezzel kapcsolatban a fokozatos eltolódást a multinacionális vállalatok 

értékláncaiban a materiális javak termeléséről az immateriális javak termelése felé, 
amit a beszedett jogdíjak és licenciadíjak relatív növekedési aránya mutat az elmúlt 
öt évben (közel 5 % évente) az árukereskedelemhez és a közvetlen külföldi 
befektetésekhez képest (évi kevesebb mint 1 %);”

2. rész „sajnálja, hogy a digitális vállalkozások jelentős digitális jelenlétük és az adott 
tagállamokban magas bevételeik ellenére egyes tagállamokban szinte semennyi adót 
nem fizetnek;”

68. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság és egyes tagállamok vezető szerepet játszanak a 

digitalizált gazdaság megadóztatásáról szóló globális vitában; arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy folytassák a proaktív munkát az OECD és az ENSZ szintjén, 
különösen az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos átfogó 
keretrendszer által a szakpolitikai feljegyzésben bevezetett eljárás révén;”

2. rész „emlékeztet azonban arra, hogy az EU nem várhatja ki a globális megoldást, és 
azonnal cselekednie kell;”

72. bek.
1. rész „megérti, hogy az úgynevezett ideiglenes megoldás nem optimális;”
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2. rész „úgy véli, hogy hozzájárul majd a jobb megoldások globális szintű keresésének 
felgyorsításához, miközben bizonyos mértékben kiegyenlíti a versenyfeltételeket a 
helyi piacokon; felszólítja az uniós tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb 
vitassák meg, fogadják el és hajtsák végre a digitális gazdaság adóztatására 
vonatkozó hosszú távú megoldást (a jelentős digitális jelenléttel kapcsolatban) annak 
érdekében, hogy az EU globális szinten továbbra is úttörő szerepet töltsön be; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság által javasolt hosszú távú megoldás a nemzetközi 
szinten folytatott további munka alapjául szolgál;”

75. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ami minimális tényleges adóztatást jelent”
2. rész a fenti szövegrész

77. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: megállapítja, hogy a hagyományos ágazatok átlagosan 

23 %-os, míg a digitális ágazatok nagyjából 9,5 %-os tényleges társaságiadó-kulcs 
alapján fizetnek;”

2. rész a fenti szövegrész

PPE:
52. bek.
1. rész „kéri, hogy az európai szemeszter ezen új adómutatóit ugyanúgy státuszba sorolják 

mint a kiadások ellenőrzéséhez kapcsolódó mutatókat;”
2. rész „hangsúlyozza annak előnyét, ha az európai szemesztert ilyen adódimenzióval látják 

el, mivel ez lehetővé teszi egyes káros adózási gyakorlatok kezelését, amelyeket 
eddig nem kezelt az ATAD irányelv és a többi hatályos európai szabályozás;”

123. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ami csak korlátozott mértékben magyarázható az ezekben 

az országokban zajló valódi gazdasági tevékenységekkel;”
2. rész „ami csak korlátozott mértékben magyarázható az ezekben az országokban zajló 

valódi gazdasági tevékenységekkel;”

263. bek.
1. rész „rámutat arra a problémára, hogy a külföldi postafiókcégeken keresztül európai 

városokban végrehajtott ingatlanberuházások formájában valósítanak meg 
pénzmosást; emlékeztet arra, hogy a Bizottságnak értékelnie kell, hogy mennyire 
szükséges és arányos intézkedés a föld- és ingatlan-nyilvántartásokban szereplő 
információk harmonizálása, ahogy azt is, hogy szükséges-e e nyilvántartások 
összekapcsolása; kéri a Bizottságot, hogy adott esetben jogalkotási javaslatot is 
csatoljon a jelentéshez;”

2. rész „úgy véli, hogy a tagállamoknak a földek és ingatlanok tényleges tulajdonosaira 
vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie;”

312. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a Bizottság hét tagállamot – Belgiumot, Ciprust, 

Magyarországot, Írországot, Luxemburgot, Máltát és Hollandiát – bírálta 
adórendszerüknek az agresszív adótervezést elősegítő hiányosságai miatt, azzal 
érvelve, hogy adópolitikájuk aláássa az egységes európai piac integritását;”

2. rész „úgy véli, hogy ezeket az országokat úgy is lehet tekinteni, mint az agresszív 
adótervezést általában elősegítő országokat;”

S&D:
77. mód.
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1. rész „megjegyzi, hogy a Tanács a közelmúltban újabb 10 országot és területet (Aruba, 
Barbados, Belize, Bermuda, Dominika, Fidzsi, a Marshall-szigetek, Omán, Egyesült 
Arab Emírségek és Vanuatu) adott hozzá ahhoz az öt országhoz és területhez, 
amelyek már szerepeltek az adózási szempontból nem együttműködő országok és 
területek jegyzékén (Amerikai Szamoa, Guam, Szamoa, Trinidad és Tobago, 
valamint Amerikai Virgin-szigetek);”

2. rész „megállapítja, hogy két további országot és területet adtak hozzá a szürke 
jegyzékhez (Ausztrália és Costa Rica);”

29. mód.
1. rész „úgy véli, hogy az OECD/BEPS projekt eredményeként az adóalapra vonatkozó 

globális koordinációt az adókulcsok jobb összehangolásának kell kísérnie, a 
nagyobb hatékonyság elérése érdekében;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy működjenek együtt a Bizottsággal annak érdekében, 
hogy uniós szinten meghatározzák a tényleges minimális adóztatás méltányos 
szintjét, és hogy globális szinten támogassák ezt a minimumszintet; úgy véli, hogy 
ezt az adószintet nem szabad a vállalati nettó nyereség 18 %-a alatt megállapítani;”

96. mód.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a Bizottság hét tagállamot – Belgiumot, Ciprust, 

Magyarországot, Írországot, Luxemburgot, Máltát és Hollandiát – bírálta 
adórendszerüknek az agresszív adótervezést elősegítő hiányosságai miatt, azzal 
érvelve, hogy adópolitikájuk aláássa az egységes európai piac integritását; úgy véli, 
hogy ezeket az országokat úgy is lehet tekinteni, mint az agresszív adótervezést 
általában elősegítő országokat; kiemeli, hogy a Bizottság elismerte, hogy a fent 
említett tagállamok némelyike intézkedéseket hozott adórendszere javítására a 
Bizottság bírálatának kezelése érdekében;”

2. rész „megjegyzi, hogy egy közelmúltbeli tanulmány öt uniós tagállamot azonosított 
társasági adóparadicsomként: Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia; 
hangsúlyozza, hogy az említett tagállamok kiválasztására alkalmazott kritériumok és 
módszerek magukban foglalták a káros adózási gyakorlatok, az agresszív 
adótervezést elősegítő intézkedések, valamint a gazdasági folyamatok torzulása 
átfogó értékelését az Eurostat adatai alapján, amelyek között szerepelt a nem 
rezidensek belföldi közvetlentőke-befektetései és a rezidensek külföldi 
közvetlentőke-befektetései, a jogdíjak, a kamatok és az osztalékmozgások 
kombinációja; felhívja a Bizottságot, hogy jelentős adóreformok végrehajtásáig 
jelenleg legalább ezt az öt tagállamot tekintse uniós adóparadicsomnak;”

GUE/NGL:
106. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy az országonkénti nyilvános jelentéstétel az egyik 

kulcsfontosságú intézkedés annak érdekében, hogy a vállalatok adózásával 
kapcsolatos információk átláthatóbbá váljanak; hangsúlyozza, hogy az egyes 
vállalkozások és fióktelepeik számára előírt országonkénti nyilvános jelentéstételre 
vonatkozó javaslatot nem sokkal a panamai dokumentumokkal kapcsolatban 
2016. április 12-én kirobbant botrányt követően terjesztették a társjogalkotók elé, a 
Parlament pedig 2017. július 4-én fogadta el álláspontját; „emlékeztet arra, hogy 
ebben az álláspontban a jelentéstétel hatókörének kiterjesztését” és „szorgalmazta”

2. rész „és a bizalmas üzleti adatok védelmét” és „kellően szem előtt tartva az uniós 
vállalkozások versenyképességét”

209. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Egyesült Államok globális Magnyickij-törvényének 

hatására”
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2. rész a fenti szövegrész

326. bek.
1. rész „úgy véli, hogy az Unióban a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia 

erősítése, valamint a fejlődő országok adókapacitásainak javítása, valamint a 
fenntartható gazdasági fejlődést szolgáló saját erőforrásaik megtartása és 
mozgósítása szempontjából kiemelt jelentősége van annak, hogy támogassák a 
fejlődő országokat az adókijátszás és az agresszív adótervezés, valamint a korrupció 
és az illegális pénzügyi mozgásokat elősegítő titoktartás elleni küzdelemben;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a stabil és modern jogi adózási keretek megteremtése 
érdekében meg kell növelni a fejlődő országok nemzeti adóhatóságai számára 
nyújtott pénzügyi és technikai segítségnyújtás arányát;”

333. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a szegénység csökkentését célzó, közpénzből származó 

fejlesztési támogatást nagyobb mértékben kell összpontosítani a megfelelő 
szabályozási keret bevezetésére, valamint az adóhatóságok és a jogellenes 
pénzmozgások elleni küzdelemmel foglalkozó intézmények megerősítésére;”

2. rész „kéri, hogy ez a támogatás az erőforrás-gazdálkodással, a pénzügyi információkkal 
és a korrupcióellenes szabályozással kapcsolatos technikai szakértelem 
biztosításában öltsön formát; kéri, hogy ez a támogatás mozdítsa elő az adócsalás, 
adókijátszás, agresszív adótervezés és pénzmosás elleni regionális együttműködést 
is; hangsúlyozza, hogy ennek a támogatásnak a nyilvánosság hazai adópolitika 
feletti ellenőrzésének biztosítása érdekében a civil társadalmat és a médiát is 
támogatnia kell a fejlődő országokban;”

ECR, S&D, GUE/NGL:
35. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy az adót azokban a joghatóságokban kell megfizetni, ahol a 

tényleges lényegi és valódi gazdasági tevékenységet végzik, és ahol az értékteremtés 
vagy – közvetett adózás esetén – a fogyasztás történik;”

2. rész „kiemeli, hogy ez az EU-ban a közös összevont társaságiadó-alap (KÖTA) 
megfelelő és méltányos elosztása révén érhető el”

3. rész „amely többek között magában foglalja az összes tárgyi” és „eszközt”
4. rész „és immateriális”

21. EU–Svájc intézményi keretmegállapodás

Jelentés: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek., g) pont után 1 EFDD NSz - 190, 443, 15

3 Verts/ALE NSz - 264, 352, 30

rész.

1 +

1. bek., m) pont

bek. eredeti szöveg

2/ESz + 330, 303, 16
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

K. preb. 2 S&D +

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 393, 132, 81

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 3. mód.
EFDD: 1. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D, Verts/ALE:
1. bek., m) pont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálatát fejezi ki a 2004 óta hatályos, aránytalan, 

egyoldalú svájci kísérő intézkedések miatt; felkéri a kísérő intézkedéseket fontosnak 
tartó Svájcot, hogy olyan megoldást találjon, amely teljes mértékben 
összeegyeztethető a vonatkozó uniós eszközökkel;”

2. rész a fenti szövegrész

22. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó 
ügynökségek

Jelentés: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 349, 158, 3

Állásfoglalási indítvány

20. bek. után 4 EFDD -

24. bek. után 14 S&D ESz + 303, 204, 17

34. bek. 1 PPE +

34. bek. után 15 S&D +

39. bek. 2 Verts/ALE NSz + 290, 227, 27

83. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

85. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.120. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 -

rész.

1/Esz - 258, 320, 7

143. bek. 5 EFDD

2 ↓

165. bek. 6 EFDD -

31. alfejezet után 27 S&D ESz + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D ESz + 286, 241, 80

180. bek. után

26 S&D +

182. bek. 3 Verts/ALE NSz + 404, 161, 47

183. bek. 12 GUE/NGL ESz - 151, 399, 70

182. bek. után 7 EFDD NSz - 100, 371, 144

184. bek. 9 ENF NSz - 94, 418, 107

184. bek. után 28 GUE/NGL NSz + 313, 246, 67

10 ALDE ESz - 268, 320, 41

rész.

1/Esz + 421, 203, 2

194. bek. után

11 ALDE

2 -

196. bek. után 8 EFDD +

201. bek. 16 S&D +

228. bek. 17 S&D ESz + 364, 262, 6

230. bek. 18 S&D +

231. bek. 19 S&D +

243. bek. 13 GUE/NGL -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

256. bek. 20 S&D +

256. bek. után 21 S&D +

258. bek. után 29 S&D NSz + 348, 225, 58

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 449, 152, 26

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 2., 3. mód.
EFDD: szavazás a határozatról; 7. mód. (állásfoglalás)
ENF: 9., 28. mód.
S&D: 29. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 83., 85., 228., 232. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
5. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a DG CLIMA és a DG BUDG követi nyomon a többéves 

pénzügyi keretben az éghajlati szempontok érvényesítésére vonatkozó 20 %-os 
célkitűzést, és a DG CLIMA támogatja a többi főigazgatóságot abban, hogy az 
éghajlati szempontokat integrálják tevékenységeikbe; sajnálja, hogy 2017-ben az 
uniós költségvetésnek csupán 19,3%-át fordították az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tevékenységekre, és a becslések szerint a 2014–2020 közötti időszak átlaga csak 
18,8% lesz; aggodalommal állapítja meg, hogy a kiadások tekintetében nem tartották 
tiszteletben az éghajlati fellépésekre szánt 20 %-os paramétert, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműen kötelezze el magát a környezeti és éghajlati 
fellépések támogatása mellett, különösen a mezőgazdasági ágazatot illetően;”

2. rész „különösen a mezőgazdasági ágazatot illetően;”

11. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „független félnek kell azokat végrehajtani”
2. rész a fenti szövegrész

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

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését)
A mentesítési határozatról való szavazás a Bizottságra és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozik 
(az 58/2003/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdése, valamint az 1653/2004/EK rendelet 66. 
cikkének (2) bekezdése).

23. 2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó 
számvevőszéki különjelentések
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Jelentés: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány

38. bek. 1T PPE, S&D ESz + 400, 215, 19

39. bek. 2T PPE, S&D +

40. bek. 3T PPE, S&D +

42. bek. 4T PPE, S&D ESz + 319, 294, 14

43. bek. 5T PPE, S&D ESz - 296, 315, 17

44. bek. 6T PPE, S&D ESz + 349, 275, 4

54. bek. 7T PPE, S&D +

57. bek. 8T PPE -

58. bek. 9T PPE -

59. bek. 10T PPE -

60. bek. 11T PPE, S&D ESz + 330, 294, 10

61. bek. 12T PPE, S&D ESz + 327, 289, 11

62. bek. 13T PPE, S&D +

65. bek. 14T PPE, S&D +

67. bek. 15T PPE, S&D +

68. bek. 16T PPE, S&D +

69. bek. 17T PPE -

70. bek. 18T PPE, S&D ESz + 337, 280, 21

71. bek. 19T PPE, S&D +

72. bek. 20T PPE, S&D +

200. bek. 21T PPE, S&D +

201. bek. 22T PPE ESz + 338, 268, 33

202. bek. 23T PPE, S&D +

203. bek. 24T PPE, S&D +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 503, 103, 37

24. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA

Jelentés: Marco Valli (A8-0107/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

31. bek. 1T EFDD -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 504, 119, 14

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

25. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament

Jelentés: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 485, 139, 8

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz - 216, 409, 14

1. bek. 14 EFDD

2/NSz - 185, 433, 10

3. bek. után 15 EFDD NSz - 141, 460, 31
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

29. bek. 1 Verts/ALE NSz + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

rész.

1 +

36. bek.

bek. eredeti szöveg

2/ESz + 322, 297, 17

38. bek. 34 ENF NSz - 113, 451, 64

38. bek. után 23 GUE/NGL NSz - 296, 318, 20

rész.

1/NSz + 416, 192, 31

16 EFDD

2/NSz + 411, 205, 15

39. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

40. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 486, 116, 29

41. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 497, 111, 22

42. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 503, 112, 21

43. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 497, 110, 22

44. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 409, 169, 50

48. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

54. bek. 35 ENF NSz - 107, 478, 55

rész.

1/NSz + 412, 190, 36

54. bek. után 24 GUE/NGL

2/NSz - 170, 408, 42

55. bek. után 36 ENF NSz - 139, 477, 18

56. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

62. bek. 37 ENF NSz - 73, 527, 37

66. bek. után 32 S&D NSz + 595, 13, 23

71. bek. után 17 EFDD -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

72. bek. 3 Verts/ALE +

78. bek. 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 375, 210, 46

rész.

1 +

80. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

80. bek. után 25 GUE/NGL NSz - 167, 441, 27

85. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

86. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

87. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

88. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 388, 249, 3

rész.

1 +

91. bek. bek. eredeti szöveg

2/VE - 308, 320, 5

92. bek. után 18 EFDD -

98. bek. 33 Verts/ALE, 
S&D

NSz + 393, 221, 22

99. bek. 44 S&D NSz - 260, 284, 87

100. bek. után 38 ENF -

106. bek. után 4 Verts/ALE NSz - 301, 306, 30

107. bek., bev. rész 31 ALDE ESz + 313, 291, 28

rész.

1 +

2/VE + 347, 270, 15

3 +

107. bek. bek. eredeti szöveg

4 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

5 Verts/ALE NSz + 374, 246, 16

rész.

1/NSz + 332, 256, 41

2/NSz + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/NSz + 322, 244, 59

7 Verts/ALE NSz + 428, 191, 16

8 Verts/ALE NSz - 250, 346, 33

107. bek. után

26 GUE/NGL NSz + 339, 260, 29

19 EFDD NSz - 239, 360, 32

rész.

1/NSz + 510, 64, 54

109. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 363, 186, 83

109. bek. után 20 EFDD NSz - 99, 458, 76

110. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

112. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 454, 165, 15

113. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 396, 205, 30

115. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

116. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

117. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE ESz + 436, 186, 17

133. bek. után

13 Verts/ALE ESz - 284, 326, 22

39 ENF NSz - 138, 452, 42144. bek. után

30rev S&D NSz + 414, 192, 23

145. bek. után 21 EFDD NSz - 157, 436, 42
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

147. bek. 27 GUE/NGL NSz ↓

149. bek. után, alcím 28 GUE/NGL ESz - 237, 349, 53

22 EFDD -149. bek. után

29 GUE/NGL NSz + 297, 260, 78

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 464, 144, 33

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ENF: 24., 25., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 39. mód.
EFDD: szavazás a határozatról; 14., 15., 16., 19., 20., 21. mód.
Verts/ALE: 1., 4., 5., 6., 7., 8. mód.
GUE/NGL: 23., 24., 25., 26., 27., 29., 46. mód.
PPE: 39., 40., 41., 42., 43., 44., 109. bek.
S&D: 30., 32., 33., 44., 46. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 39., 40., 41., 42., 43., 44., 48., 56., 85., 86., 87, 88. bek.
S&D: 110., 112., 113., 115., 116., 117. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
6. mód.
1. rész „– az EP belső ellenőrzésének keretében az általános költségtérítésből fedezett 

kiadások 5%-os mintáján végzett ellenőrzés; a végső eredményeket bele kell foglalni 
az Európai Parlament által közzétett éves belsőellenőrzés-jelentésbe;”

2. rész „– az európai parlamenti képviselők kiadásaik kategóriánkénti (kommunikációs 
költségek, irodabérlet, irodaszerek stb.) áttekintése közzétételének szükségessége;”

3. rész „– a számlák éves ellenőrzéséért felelős független könyvvizsgáló felvétele és az 
ellenőr véleményének közzététele;”

14. mód.
1. rész „sajnálja, hogy a Parlament 2017-ben összesen 1 909 590 000 EUR összegű 

végleges előirányzattal rendelkezett, ami az uniós intézmények 2017. évi igazgatási 
kiadásaira elkülönített többéves pénzügyi keret9 V. fejezetének 19,25 %-át tette ki, 
ami összességében legkevesebb 3,9 %-os növekedést jelentett a 2016. évi 
költségvetéshez képest (1 838 613 983 EUR); sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelenlegi parlamenti ciklusban a Parlament költségvetése évről évre folyamatosan 
nőtt, és a 2019-es pénzügyi évben ez nem kevesebb mint 1 999 144 000 EUR;”

2. rész „kéri ezért a Parlamentet, hogy saját költségvetésével kapcsolatos fő célkitűzése 
legyen a saját költségeinek lehető legnagyobb mértékű korlátozása, és a jelentős 
megtakarítási lehetőségek felkutatása az EU polgáraival való szolidaritás üzenete 
érdekében;”

16. mód.
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1. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament egyetlen székhelyének 
létrehozására vonatkozó ismételt felszólításai ellenére, valamint annak ellenére, 
hogy az uniós polgárok nem értik, az Európai Parlament miért osztja fel két székhely 
között tevékenységét, az Európai Tanács még meg sem kezdte a vitát arról, hogy 
miként lehet megfelelni a Parlament e tekintetben intézett kéréseinek; emlékeztet a 
Számvevőszék 2014-es elemzésére, amely szerint 114 millió eurós becsült éves 
megtakarítást eredményezhetne a Parlament tevékenységének központosítása; 
emlékeztet a Parlament 2013. évi állásfoglalására10, amely a Parlament több 
földrajzi helyszínen való elhelyezkedésének költségét évi 156–204 millió EUR-ra 
becsülte; sajnálja, hogy a Parlament földrajzi felosztottságából eredő költségek akár 
az 1 milliárd EUR-t is elérhetik egy parlamenti ciklusban, és ellenkezését fejezi a 
többéves építési projektekkel kapcsolatban, amelyek célja, hogy bővítésre kerüljön a 
képviselők számára rendelkezésre álló irodaterület Strasbourgban és Brüsszelben; 
„kéri ezért, hogy” és „tegyenek gyakorlati lépéseket a Parlament egyetlen 
székhelyének kialakítására;”

2. rész „a közpénzek további pazarlásának megakadályozása érdekében;”

PPE:
36. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elismeréssel”
2. rész a fenti szövegrész

91. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy az épület több mint hat év késéssel és az 

eredeti költségvetéshez képest 115 millió euró többletköltséggel fog elkészülni;”
2. rész a fenti szövegrész

109. bek.
1. rész „emlékeztet rá, hogy a Parlament főtitkára az Elnökséghez intézett 2018. március 8-i 

feljegyzésében elfogadta, hogy a képviselők önkéntes nyugdíjrendszeréhez 
kapcsolódó nyugdíjalap „jóval a nyugdíjkötelezettségek vége előtt, akár már 2024-re 
kimeríti tőkéjét; „kéri ezért a főtitkárt és az Elnökséget, hogy – a képviselői statútum 
teljes körű tiszteletben tartása mellett – sürgősen alkossanak meg egy olyan 
egyértelmű tervet, amely” és „teljesíti és vállalja a képviselők önkéntes 
nyugdíjrendszerével kapcsolatos kötelezettségeket és terheket;”

2. rész „a 2019. évi választásokat követően haladéktalanul”

S&D:
24. mód.
1. rész „sajnálja, hogy az Európai Történelem Háza 2019 januárjában kiírt pályázati 

felhívásának dokumentációja nem áll rendelkezésre; komoly aggodalmának ad 
hangot az új pályázati kiírás követelményei kapcsán; felkéri a főtitkárt, hogy 
tájékoztassa a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot a pályázati kiírás eredményéről; 
hangsúlyozza, hogy a pályázat eredményétől függetlenül az EXPO munkatársainak 
munkakörülményeit javítani kell: a munkaidőnek előre tervezhetőnek kell lennie, 
megfelelő mennyiségű pihenőnapot kell biztosítani, egyenruháról kell 
gondoskodni;”

2. rész „kéri továbbá az Elnökséget, hogy továbbra is folytasson párbeszédet a helyi 
önkormányzatokkal annak megvizsgálása érdekében, hogy az utóbbiak hogyan 
járulhatnak hozzá még jobban az Európai Történelem Házának finanszírozásához;”

80. bek.
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálja továbbá, hogy egyes városokban (például 
Párizsban) megfelelő indoklás nélkül a legdrágább utcákban kerültek kiválasztásra a 
helyszínek;”

2. rész a fenti szövegrész

107. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálja azonban, hogy az Elnökség egyetlen határozata a 

támogatható költségek nem kimerítő listájára vonatkozik;”, „kéri, hogy a képviselők 
legyenek teljes mértékben elszámoltathatók az e juttatás keretében nyújtott 
kiadásaikért;” és „(amely többek között megköveteli az összes támogatható költség 
felsorolását)”

2. rész „sajnálja azonban, hogy az Elnökség egyetlen határozata a támogatható költségek 
nem kimerítő listájára vonatkozik;”

3. rész „kéri, hogy a képviselők legyenek teljes mértékben elszámoltathatók az e juttatás 
keretében nyújtott kiadásaikért;”

4. rész „(amely többek között megköveteli az összes támogatható költség felsorolását)”

Egyéb
A 9. módosítást visszavonták.
A 40., 41., 42., 43. és 45. módosítást törölték.

26. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 588, 29, 14

Egyéb
A mentesítés elhalasztva és az elszámolások lezárása is elhalasztva (lásd az eljárási szabályzat IV. 
melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).

27. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0098/2019)
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 518, 107, 11

28. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 519, 94, 24

29. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

3. bek. 1 EFDD -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

9. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 510, 124, 7

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
9. bek.
1. rész „üdvözli a Parlamenttel folytatott intézményközi igazgatási együttműködést, 

valamint az EGSZB és a Régiók Bizottsága közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról szóló félidős értékelés eredményeit, amely kiemeli több intézkedés 
sikeres végrehajtását; tudomásul veszi, hogy az átcsoportosítási gyakorlat keretében 
az EGSZB már 16 álláshelyet áthelyezett a fordítási igazgatóságtól a saját 
szolgálataihoz, és hogy a hátralévő intézkedéseket fokozatosan teszik majd meg; 
tudomásul veszi, hogy az intézményközi együttműködés révén az EGSZB és a 
Régiók Bizottsága költségvetési megtakarításokat ért el, például 12,5 millió EUR 
összegben többek között az infrastruktúra, 5 millió EUR összegben az informatika, 
illetve 500 000 EUR összegben a biztonsági személyzet költségei terén; felhívja az 
EGSZB-t és a Régiók Bizottságát, hogy folytassák ezen intézményközi 
együttműködés javítását a további megtakarítások elérése,” és „érdekében”

2. rész „és ezáltal az érintett intézmények költségvetésének csökkentése”

30. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

3. bek. 2 EFDD -

12. bek. 4 GUE/NGL +

16. bek. 3 EFDD -

37. bek. 1 Verts/ALE NSz - 174, 392, 73

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 508, 125, 7
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 1. mód.

31. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

10. bek. 1 EFDD -

rész.

1 +

32. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

45. bek. 2 EFDD -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 489, 140, 9

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
32. bek.
1. rész „kéri, hogy hozzanak létre egy, a jövőbeni európai diplomaták képzésével 

foglalkozó intézetet”
2. rész „és javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét az illetékes hatóságokkal, hogy 

az Európai Parlament strasbourgi épülete adjon otthont ennek a diplomáciai 
intézménynek;”

32. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

11. bek. 1 GUE/NGL ESz + 315, 307, 16

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 529, 97, 11

33. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos

Jelentés: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 508, 126, 2

34. 2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és 
ellenőrzése

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány

14. bek. után 2 EFDD -

rész.

1 +

17. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.21. bek. után 7 GUE/NGL

1/NSz + 374, 196, 64
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz - 185, 353, 87

29. bek. után 3 EFDD +

30. bek. után 4 EFDD +

34. bek. után 5 EFDD -

1 ECR -41. bek.

6 EFDD -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 489, 121, 29

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 7. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
17. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az ügynökségek valamely tagállamban történő elhelyezésekor 

és más tagállamba történő áthelyezésekor figyelembe kell venni a hatékonyságot;”
2. rész „ennek kapcsán csalódottságának ad hangot a decentralizált ügynökségekkel 

foglalkozó intézményközi munkacsoport által elért eredmények kapcsán, mivel 
továbbra is várat magára az egymással összefüggésben álló szakpolitikai területekre 
összpontosító ügynökségek összevonására vagy együttes elhelyezésére vonatkozó 
konkrét javaslatok kidolgozása; sürgeti a Bizottságot, hogy az intézményközi 
munkacsoport ajánlásának megfelelően haladéktalanul nyújtsa be a több helyszínen 
működő ügynökségek értékelését, valamint – egy alapos, részletes elemzés, valamint 
egyértelmű és átlátható kritériumok alapján – terjesszen elő javaslatokat az 
intézményközi munkacsoport megbízatásában előirányzott lehetséges 
összevonásokra, bezárásokra és/vagy egyes feladatok Bizottsághoz való 
áthelyezésére vonatkozóan, amely lehetőségeket azonban a Bizottság e célból tett 
javaslatainak hiányában még nem vizsgáltak meg kellő mértékben;”

7. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a decentralizált ügynökségek erőforrásaival foglalkozó 

intézményközi munkacsoport (IIWG2) az EASA díjakból finanszírozott 
ügynökségekre vonatkozó kísérleti projektjét is megvizsgálta; megállapítja, hogy 
még ha teljes mértékben a díjakból finanszírozottak is, az ügynökségek teljes 
elszámolással tartoznak a mentesítésért felelős hatóság felé, tekintettel a hírnevet 
fenyegető magas kockázatra; hangsúlyozza, hogy a díjakból történő finanszírozás 
előnyökkel és hátrányokkal is jár; hangsúlyozza, hogy a díjakból történő 
finanszírozás összeférhetetlenséghez, megjósolhatatlan bevételekhez vezethet, és 
hogy minőségi mutatókra van szükség;”

2. rész „nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a díjakból történő 
finanszírozáson, illetve a közvetlenül a Bizottságnak befizetett díjakon és a cserébe 
az uniós költségvetésből az ügynökségeknek nyújtott rendszeres pénzügyi 
támogatáson alapuló megoldás előnyeit és hátrányait;”
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35. 2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 509, 122, 2

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

36. 2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének 
Hivatala (BEREC)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 507, 124, 5

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

37. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

rész.

1 +

2 +

18. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 506, 124, 5

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
18. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy bár a központ finanszírozása nem díjakból történik, a központ 

igazgatótanácsában képviselt ügyfeleitől kapott bevételektől függ, és hogy ezért 
fennáll az összeférhetetlenség kockázata a központ termékeinek árképzése 
tekintetében,”

2. rész „ami azzal lenne megoldható, ha a Bizottság szedné be a díjakat a központ 
ügyfeleitől, és így a központ finanszírozása elsősorban az uniós költségvetésből 
történne;”

3. rész „felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e 
kockázat enyhítése érdekében tett intézkedésekről;”

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

38. 2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás NSz + 497, 124, 9
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

(a szöveg egésze)

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

39. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 510, 118, 5

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

40. 2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 506, 107, 19

Egyéb
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A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

41. 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 597, 20, 15

Egyéb
A mentesítés elhalasztva és az elszámolások lezárása is elhalasztva (lásd az eljárási szabályzat IV. 
melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).

42. 2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 490, 119, 20

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

43. 2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 
(ECDC)
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Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 510, 116, 7

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

44. 2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

rész.

1 +

5. bek. bek. eredeti szöveg

2/VE - 293, 332, 8

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 509, 125, 1

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
5. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy az ipar által fizetett díjak évről évre jelentősen változnak, ami 

megnehezíti a költségvetési tervezést, és hogy egy bizonyos rendelethez 
kapcsolódóan fizetett díjakat csak az ügynökség költségvetésének adott szakaszában 
lehet használni, ami a költségvetés egyik részében többletet, más részeiben pedig 
hiányt eredményezhet; kéri a Bizottságot, hogy javasoljon intézkedéseket az 
ügynökség által végrehajtott rendeletekkel kapcsolatos tevékenységek 
kiegyensúlyozottabb finanszírozásának biztosításához;”
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2. rész „ajánlja, hogy vizsgálják meg, hogy a beszedett díjakat átcsoportosíthatják-e az 
uniós költségvetésbe, míg az ügynökséget teljes egészében az uniós költségvetésből 
finanszíroznák az ügynökség által végrehajtott valamennyi rendeletet lefedő 
egyetlen támogatási összeg révén;”

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

45. 2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

12. bek. 1 PPE +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 508, 124, 1

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

46. 2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 497, 133, 3

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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47. 2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

22. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 391, 184, 53

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 496, 132, 4

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 1. mód.

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

48. 2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

14. bek. után 1 PPE, S&D +

16. bek. után 3 GUE/NGL ESz + 281, 258, 92

17. bek. 2 PPE +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 491, 130, 7

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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49. 2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 
(EIOPA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 507, 126, 2

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

50. 2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 508, 118, 9

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

51. 2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

25. bek. 2 EFDD -

25. bek. után 1 PPE +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 492, 121, 24

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

52. 2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 513, 121, 2

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

53. 2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 495, 120, 11

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

54. 2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 494, 127, 13

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

55. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

4. bek. 1T PPE ESz + 363, 244, 28

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 498, 131, 3

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

56. 2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 488, 116, 23

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

57. 2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 512, 120, 2

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

58. 2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai 
ügynökség (eu-LISA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 496, 107, 35

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

59. 2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 501, 127, 5

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

60. 2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 510, 107, 13

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

61. 2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért (EUROFOUND)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 496, 128, 5

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

62. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége 
(Eurojust)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 507, 105, 21

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

63. 2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 
(EUROPOL)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

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

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 493, 100, 38

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 10. bek.

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

64. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 495, 131, 4

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

65. 2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a szöveg egésze) +

Állásfoglalási indítvány

17. bek. 1 PPE +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 470, 131, 30
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Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

66. 2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 497, 119, 10

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

67. 2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

vote: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 504, 120, 7

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

68. 2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
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Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 499, 108, 26

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

69. 2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek 
(ECSEL közös vállalkozás)

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 436, 181, 17

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

70. 2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös 
vállalkozás (FCH2)

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 505, 119, 5

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

71. 2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 505, 115, 9

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

72. 2017. évi mentesítés: Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 439, 175, 12

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

73. 2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 489, 122, 6

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

74. 2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítésről szóló határozat

szavazás: határozat (a 
szöveg egésze)

+
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 449, 115, 3

Egyéb
A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


