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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
1/20 alacsony érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/20-a)
1/10 közepes érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/10-e)
1/5 magas érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/5-e)
TITK. titkos szavazás
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1. Az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértése Burkina Fasóban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, 
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

3. bek. után 2 GUE/NGL -

12. bek. után 3 GUE/NGL -

A. preb. után 1 GUE/NGL -

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afganisztán, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszak Logar 
tartományban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, 
B9-0256/2019, B9-0257/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

1. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -13. bek. után

2 GUE/NGL -

14. bek. után 3 GUE/NGL -

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. bek.
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3. A „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvény

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-
0263/2019, B9-0267/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 499, 78, 41

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 13. bek.

Egyéb
Jacek Saryusz-Wolski (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az B9-0258/2019 sz. állásfoglalási 
indítványt.
Stelios Kouloglou (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B9-0258/2019. sz. közös 
állásfoglalási indítványt.
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4. Megemlékezés az 1989. decemberi romániai forradalom 30. évfordulójáról

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0241/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

állásfoglalás (a szöveg 
egésze)

NSz + 513, 18, 87

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: zárószavazás

Egyéb
Jacek Saryusz-Wolski (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az B9-0241/2019 sz. állásfoglalási 
indítványt.

5. Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, 
B9-0250/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

rész.

1 +

2 +

1. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 584, 7, 31
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 bek. után 1 GUE/NGL -

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. bek. (3. rész)

1. bek.
Hannah Neumann (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B9-0246/2019. sz. közös 
állásfoglalásra irányuló indítványt.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
1. bek.
1. rész „mélységes aggodalmának ad hangot az ujgurokkal és más muszlim vallású etnikai 

kisebbségekkel szemben alkalmazott, egyre nagyobb elnyomással járó rendszer 
miatt, és követeli, hogy a hatóságok tartsák tiszteletben alapvető szabadságaikat, 
amint azt hiteles jelentések ajánlják;”

2. rész „határozottan elítéli, hogy ujgurok és kazahok százezreit küldik politikai 
„átnevelőtáborokba” a „prediktív politika” rendszerén keresztül begyűjtött adatok 
elemzése alapján, többek között olyan okok alapján, hogy valamelyikük külföldre 
utazott vagy állítólag túlságosan vallásos; felszólítja a hszincsiangi kínai 
hatóságokat, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy hol és milyen egészségügyi 
állapotban vannak a fogva tartottak; sürgeti a kínai hatóságokat, hogy haladéktalanul 
vessenek véget annak a gyakorlatnak, hogy az ujgur és a kazah kisebbség tagjait 
bűncselekmény elkövetése miatti vádemelés, büntetőeljárás vagy elítélés nélkül 
önkényesen fogva tartják, zárja be az összes tábort és büntetés-végrehajtási intézetet, 
és azonnal és feltétel nélkül bocsássa szabadon az őrizetbe vett személyeket;”

3. rész „hangsúlyozza, hogy az alapvető nemzetközi jogot megsértve alkalmazott fogva 
tartás bármely formája, az etnikai, kulturális vagy vallási alapon konkrét személyek 
vagy csoportok ellen irányuló üldözés, valamint a nagy fájdalmat vagy súlyos 
sérülést okozó egyéb embertelen cselekmények – amennyiben ezeket a polgári 
lakossággal szembeni széles körű vagy rendszerszintű támadás részeként követik el 
– a nemzetközi jogi keret fényében elfogadhatatlanok;”

Egyéb
Hannah Neumann (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B9-0246/2019. sz. közös 
állásfoglalásra irányuló indítványt.
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6. Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, 
B9-0255/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

rész.

1 +

7. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 492, 95, 31

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 560, 12, 43

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 7. bek. (2. rész)
PPE, Renew: zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
7. bek.
1. rész „üdvözli a Tanács azon döntését, hogy elfogadja a nicaraguai emberi jogi 

jogsértésekért és visszaélésekért, illetve a civil társadalom és a demokratikus 
ellenzék elnyomásáért felelős személyekkel szembeni célzott korlátozó intézkedések 
keretét;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg egy, a szankcionálandó 
személyeket – köztük az elnököt és az alelnököt – és szervezeteket felsoroló konkrét 
listáról;”

Hermann Tertsch (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B9-0251/2019. sz. közös 
állásfoglalásra irányuló indítványt.

7. A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, 
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B9-0275/2019, B9-0276/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

1 bek. után 3 GUE/NGL -

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 566, 4, 20

6. bek. után 2 GUE/NGL +

G. preb. után 1 GUE/NGL +

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 5. bek.

Charlie Weimers (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az B9-0273/2019 sz. állásfoglalási indítványt.
Ivan Štefanec (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az B9-0275/2019 sz. állásfoglalási indítványt.


