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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. Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, 
B9-0061/2020, B9-0066/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 18. bek.

Egyéb kérdések
Malik Azmani (Renew képviselőcsoport) visszavonta aláírását az RC-B9-0054/2020 sz. közös 
állásfoglalási indítványról.
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2. Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, 
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

18. bek. után 1 GUE/NGL -

21. bek. után 2 GUE/NGL -

rész.

1 +

F. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 608, 41, 23

I. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 629, 39, 6

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: F. preb. (2. rész) I.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
F. preb.
1. rész mivel a nigériai népességet, amely a legnagyobb létszámú Afrikában, szinte egyenlő 

arányban teszik ki muzulmánok és keresztények;
2. rész mivel az ország a régió legnagyobb keresztény közösségének ad otthont, hiszen 

közel 30 millió keresztény él Észak-Nigériában; mivel a túlnyomórészt muzulmán 
észak és a keresztény dél közötti történelmi versengés drámaian fokozódott a 
radikális iszlám terjedésével;
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Egyéb
Samira Rafaela (Renew képviselőcsoport) visszavonta aláírását az RC-B9-0056/2020 sz. közös 
állásfoglalási indítványról.

3. A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon 
megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, 
B9-0052/2020, B9-0053/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

rész.

1 +

7. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 424, 189, 61

rész.

1/NSz + 447, 172, 52

8. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 471, 101, 103

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 7. bek. (2. rész)
ID: 8. bek. (1. rész)
PPE, Renew: zárószavazás (RC-B9-0048/2020)
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
7. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és e szankciók családtagjaikra való kiterjesztése„
2. rész a fenti szövegrész

ID:
8. bek.
1. rész „felhívja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy ismerjék el 

Guaidó elnök legitim mandátumát,”
2. rész „és üdvözli, hogy a főképviselő elismerte, hogy ő az EU által elismert egyetlen 

demokratikus hatóság; kéri ezért a Juan Guaidó által kinevezett politikai képviselők 
elismerését;”

4. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások 
Lengyelországról és Magyarországról

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0032/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 433, 189, 50

2 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 438, 175, 61

rész.

1/NSz ↓

2/NSz ↓

3/NSz ↓

3. bek.

bek. eredeti szöveg

4/NSz ↓

5. bek. után 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 448, 182, 32

12. bev. hiv. után 1 S&D +

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 446, 178, 41
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: zárószavazás
Verts/ALE: 2., 3. mód. 3. bek.; zárószavazás
PPE: 2. mód. 2., 3. bek. (1., 3., 4. rész) zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
3. bek.
1. rész „sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a meghallgatások mindeddig nem vezettek 

jelentős előrelépéshez a szóban forgó két tagállam részéről az EUSZ 2. cikkében 
említett értékek súlyos megsértése egyértelmű kockázatainak orvoslása tekintetében; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a Bizottság és bizonyos nemzetközi szervezetek 
– például az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács – jelentései és nyilatkozatai azt 
mutatják, hogy Lengyelországban és Magyarországon egyaránt romlott a helyzet az 
EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének életbeléptetése óta; rámutat, hogy továbbra is 
aláássa a közös európai értékek integritását, a kölcsönös bizalmat és az Unió 
egészének hitelességét az, hogy a Tanács nem alkalmazza hatékonyan az EUSZ 7. 
cikkét;”

2. rész „megismétli álláspontját a lengyelországi helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke 
(1) bekezdésének alkalmazásáról szóló bizottsági határozatról, valamint az EUSZ 7. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően a Tanácsot az Unió alapértékeinek 
Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítására 
felszólító javaslatáról;”

3. rész „felkéri ezért a Tanácsot annak biztosítására, hogy az EUSZ 7. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghallgatások foglalkozzanak az új fejleményekkel és értékeljék 
az igazságszolgáltatás függetlensége, a véleménynyilvánítás szabadsága – többek 
között a média szabadsága –, a művészet és a tudomány szabadsága, az egyesülés 
szabadsága és az egyenlő bánásmódhoz való jog sérelmének kockázatait;”

4. rész „felkéri a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a rendelkezésre álló 
eszközöket annak érdekében, hogy orvosolja az Unió alapértékeinek Lengyelország 
és Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyét, különösen a 
gyorsított kötelezettségszegési eljárásokat és a Bírósághoz benyújott, ideiglenes 
intézkedések iránti kérelmeket;”

Egyéb kérdések
Robert Biedroń (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az 1. módosítást.
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5. A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése 
(COP 15) (Kunming 2020)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0035/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: B9-0035/2020
(ENVI Bizottság, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1. bek. előtt 8 GUE/NGL ESz - 141, 480, 52

rész.

1/Esz + 391, 275, 6

4. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

5. bek. után 16 Verts/ALE -

8. bek. 17 Verts/ALE ESz + 352, 300, 19

10. bek. 18 Verts/ALE NSz + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 394, 238, 4711. bek. után

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 279, 230, 167

12. bek. után 9 GUE/NGL -

14. bek. után 10 GUE/NGL NSz - 171, 425, 80

16. bek. után 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -22. bek. után

12 GUE/NGL -

23. bek. után 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 508, 53, 112

24. bek. 2 PPE -

26. bek. után 19 Verts/ALE NSz - 291, 314, 72

rész.35. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/ESz + 345, 303, 14

3/Esz + 566, 99, 6

rész.

1 +

40. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

43. bek. 3 PPE ESz - 318, 338, 11

43. bek. után 1 S&D -

rész.

1 +

48. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

53. bek. 4 PPE ESz - 297, 328, 42

rész.

1 +

56. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

15. bev. hiv. után 14 Verts/ALE +

rész.

1/NSz - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/NSz + 318, 315, 44

rész.

1/NSz - 101, 483, 88

D. preb. után

13 GUE/NGL

2/NSz - 274, 325, 74

E. preb. után 6 GUE/NGL +

I. preb. után 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ESz - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +J. preb. után

15 Verts/ALE +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 18., 19., 21., 22., 23., 24. mód.
GUE/NGL: 5., 10., 13. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
4. bek.
1. rész „úgy véli, hogy környezetvédelmi vészhelyzettel állunk szemben, amely jelentős 

fellépést tesz szükségessé uniós és világszinten;”
2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy az európai zöld megállapodásban – az éghajlatváltozás 

mellett – tegye kiemelt prioritássá a természet védelmét és helyreállítását;”

40. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU és”
2. rész a fenti szövegrész

56. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a természetvédelmi keretszabályozás a gyenge végrehajtás miatt 

ellenséges környezetet teremthet az aktivistákkal és a természetvédőkkel szemben, 
és közvetlenül vagy közvetve veszélyeztetheti életüket;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy az Uniónak határozottan el kell ítélnie a környezetvédő 
aktivisták és a természetvédők ellen elkövetett gyilkosságokat;”

S&D:
5. mód.
1. rész „mivel a géntechnológia vagy az élő organizmusok – akár gén-, akár mutagén 

technológiával történő – szerkesztésének valamennyi formája veszélyt jelent a 
biológiai sokféleségre;”

2. rész „mivel a széles spektrumú, szisztémás gyomirtó szerek, például a glifozát kiterjedt 
használata közvetlenül felelős a biológiai sokféleség nagymértékű csökkenéséért;”
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13. módosítás
1. rész „ragaszkodik a géntechnológiával módosított organizmusok valamennyi formájának 

teljes tilalmához, beleértve a transzgénikus vagy mutagenetikus technológián 
alapuló genetikai módosításokat is;”

2. rész „felszólít a glifozát és egyéb hasonló széles spektrumú, szisztémás gyomirtó szerek 
használatának globális betiltására;”

Renew:
48. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és visszamaradt„
2. rész a fenti szövegrész

PPE, Renew:
35. bek.
1. rész „kiemeli a biológiai sokféleség megfelelő és elégséges finanszírozásának 

szükségességét; „kéri, hogy a következő többéves pénzügyi keretbe foglaljanak bele 
a biológiai sokféleség javításával és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
ellenállással kapcsolatos intézkedéseket, valamint hogy a biológiai sokféleség 
szempontját érvényesítsék valamennyi szakpolitikai területen annak érdekében, hogy 
jelentős és pozitív előrelépés történjen a 2050-ig megvalósítandó elképzelés felé;”

2. rész „felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a biológiai sokféleség ügyének a 
többéves pénzügyi kereten belüli érvényesítése tekintetében legalább 10%-os 
célértéket állapítson meg, az éghajlati szempontok érvényesítésére fordított 
kiadásokon túlmenően;”

3. rész „hangsúlyozza továbbá, hogy átláthatóbb, átfogó és szigorú módszertant kell 
meghatározni a biológiai sokféleségre és az éghajlatra fordított kiadások nyomon 
követéséhez; ismételten kéri, hogy növeljék legalább kétszeresére a LIFE program 
jelenlegi finanszírozási szintjét; szorgalmazza továbbá a káros támogatások 
fokozatos megszüntetését, és az összes uniós alap és program közötti koherencia 
biztosítását annak érdekében, hogy semmilyen uniós költségvetési kiadás ne 
járulhasson hozzá a biológiai sokféleség csökkenéséhez;”

Egyéb
Alexandr Vondra és az ECR képviselőcsoportja visszavonta aláírását a B9-0035/2020 sz. 
állásfoglalási indítványról.

6. Az ombudsman 2018. évi tevékenysége

Jelentés: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4. bek. után 12 ECR +

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 504, 156, 9

1 Verts/ALE NSz + 333, 312, 2219. bek.

bek. eredeti szöveg kül. ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 Verts/ALE NSz + 373, 284, 14

rész.

1/NSz + 455, 192, 21

19. bek. után

3 Verts/ALE

2/NSz + 327, 300, 41

rész.

1 +

20. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

2 +

21. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

23. bek. 7 PPE +

rész.

1 +

25. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 464, 155, 30

27. bek. 8 PPE +

rész.

1 +

31. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

43. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

46. bek. 9 PPE -

rész.47. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 415, 204, 22

M. preb. 4 PPE -

P. preb. 5 PPE ESz + 389, 245, 8

rész.

1 +

R. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

R. preb. után 11 ECR +

S. preb. 6 PPE +

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 563, 3, 63

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 1., 2., 3. mód. 12., 25. bek. (2. rész), 47. bek. (2. rész)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/GNL: 19. bek.
PPE: 12., 41. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
31. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „természetes és” és „és körültekintő”
2. rész a fenti szövegrész

R. preb.
1. rész „mivel a tagállamok által a Tanácson belül képviselt álláspontokkal kapcsolatos 

nyitottság és átláthatóság fokozása növeli majd az Unióba vetett bizalmat,”
2. rész „és mérsékli az euroszkepticizmust és a populizmust;”

S&D:
3. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „módosítsa vonatkozó szabályait annak biztosítása 

érdekében” és „ténylegesen végrehajtsák;”
2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE:
20. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a már lezárt„
2. rész a fenti szövegrész



P9_PV(2020)01-16(VOT)_HU.docx 14 PE 646.600

21. bek.
1. rész „hangsúlyozza a kötelezettségszegési eljárásokban hozott határozatok 

átláthatóságának javítása érdekében hozott intézkedések fontosságát;”
2. rész „emlékeztet arra, hogy a Bizottság 2014-ben az Europa honlapon a 

kötelezettségszegésekre vonatkozó átfogó információkat tartalmazó, központi 
platformot hozott létre;”

3. rész „rámutat arra, hogy a Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 
éves jelentéseiben tájékoztatást nyújt az Európai Parlament és a nyilvánosság 
számára az EU Pilot- és a kötelezettségszegési eljárásokról;”

PPE:
25. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és harmadik félre nézve„
2. rész a fenti szövegrész

47. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nyilvánvaló pártpolitikai kötődésektől”
2. rész a fenti szövegrész

PPE, Renew:
43. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és harmadik felekre nézve”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
A 10a. módosítást visszavonták.

7. A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony 
megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0047/2020

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0047/2020 
(ECON bizottság)

állásfoglalás (a szöveg 
egésze)
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