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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
AK alacsony érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/20-a)
KK közepes érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/10-e)
MK magas érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/5-e)
TITK. titkos szavazás
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1. 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2018. évi pénzügyi év többlete

Jelentés: John Howarth (A9-0005/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 601, 40, 12

2. 2/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az EU versenyképessége 
szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése: a Horizont 2020 és az 
Erasmus+ program

Jelentés: John Howarth (A9-0004/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 614, 69, 10

3. A Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az 
Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele

Jelentés: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (a Parlament tagjainak többsége és a leadott szavazatok 
háromötöde szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 645, 18, 30

4. 3/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: javaslat a Romániának, 
Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának igénybevételére

Jelentés: John Howarth (A9-0006/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 649, 19, 30
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5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2019/000 TA 
2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

Jelentés: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (a Parlament tagjainak többsége és a leadott szavazatok 
háromötöde szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 580, 61, 67

6. Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

rész.

1 +

4. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 541, 149, 11

rész.

1/NSz + 504, 167, 28

12. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

14. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.A. preb. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

rész.

1 +

D. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 544, 126, 38

Állásfoglalási indítvány: B9-0039/2019 
(ID)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 4. bek. (2. rész), 12. bek. (1. rész) zárószavazás (B9-0038/2019)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: K. preb.
ID: 17., 20. bek. N. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
12. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy amennyiben az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki 

az EU-ból, az teljes mértékben az Egyesült Királyság kormányának a felelőssége;”
2. rész „felhívja továbbá a figyelmet egy ilyen „megállapodás nélküli kilépésnek” az észak-

ír és az ír határra, valamint a nagypénteki megállapodás működésére és 
végrehajtására gyakorolt következményeire;”

14. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „illetve a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt 

bármely átmeneti időszak feltételeit;”
2. rész a fenti szövegrész

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

D. preb.
1. rész „mivel jelenleg a megmaradó 27 tagállam (EU-27) mintegy 3,2 millió állampolgára 

él az Egyesült Királyságban és az Egyesült Királyság 1,2 millió állampolgára él az 
EU-27 országaiban; mivel azok a polgárok, akik egy másik tagállamban telepedtek 
le, ezt az EU jogszabályai értelmében élvezett jogaik” „alapján tették”

2. rész „és azon jogos feltételezés”, „hogy ezekkel a jogokkal egész életükben rendelkeznek 
majd”
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ECR, ID:
4. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy az Egyesült Királyságnak az Írország és Észak-Írország közötti 

határral kapcsolatos alapvető lehetőségei – kormányától függetlenül – változatlanok; 
emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyság kormánya elutasította a csupán az 
Észak-Írországra vonatkozó védőhálóval kapcsolatos első uniós javaslatot, és ezt 
követően kérte, hogy azt a kilépésről rendelkező megállapodásban található jelenlegi 
formának megfelelően alakítsák át; készen áll arra, hogy visszatérjen a kizárólag az 
Észak-Írországra vonatkozó védőhálóra,”

2. rész „azonban hangsúlyozza, hogy védőháló nélkül nem fog hozzájárulni a kilépésről 
rendelkező megállapodáshoz;”


