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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. A Parlament 2021. évi ülésnaptára

Az Elnökök Értekezletének javaslata

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

ápr. 7-8. 2T a képviselők 
1/20-a

+

nov. 10-11. 1T ID NSz - 228, 382, 52

Szavazás nélkül, módosított formában elfogadva

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. mód.

2. A Parlament 2022. évi ülésnaptára

Az Elnökök Értekezletének javaslata

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Szavazás nélkül elfogadva

3. Mandátumvizsgálat

Jelentés: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

3. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 371, 258, 33

rész.

1 +

6. bek. bek. eredeti szöveg

2 +



P9_PV(2020)01-30(VOT)_HU.docx 4 PE 647.766

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

L. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 334, 248, 81

határozat (a szöveg egésze) NSz + 523, 6, 135

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL, PPE: L. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
3. bek.
1. rész „felhívja a tagállamok illetékes hatóságait, hogy haladéktalanul fejezzék be az eléjük 

terjesztett esteleges vitás ügyek vizsgálatát, és értesítsék a Parlamentet az 
eredményekről;”

2. rész „felhív az európai választások lebonyolításának átlátható értékelésére;”

6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emellett aggodalmának ad hangot azokat a helyzeteket 

illetően is, amikor az eljárások – többek között a szavazási listák összeállítása vagy a 
fizikai jelenlétre vonatkozó követelmények – egyértelműségének hiánya, vagy a 
szavazati joguk gyakorlásához szükséges információk tagállamoktól való 
beszerzésének nehézsége akadályozza a polgárokat szavazati joguk gyakorlásában;”

2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Az elnök az 1. és a 2. módosítást elfogadhatatlannak nyilvánítja.

4. Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Pedro Machado 
kinevezése

TITK. + 441, 171, 53

5. Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
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bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jesús Saurina 
kinevezése

TITK. + 404, 153, 76

6. Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jan de Carpentier 
kinevezése

TITK. + 414, 186, 55

7. Az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Gerry Cross 
kinevezése

TITK. - 272, 336, 48
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8. Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Anyagok és 
keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása – titán-dioxid

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0071/2020 (az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0071/2020 
(ECR)

állásfoglalás (a szöveg 
egésze)

ESz - 177, 434, 39

9. Hordozható rádióberendezések egységes töltője

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, 
B9-0076/2020, B9-0085/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

A. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

B. preb. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

E. preb. után 1 GUE/NGL NSz - 160, 343, 157

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 582, 40, 37

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 1. mód.
PPE, Verts/ALE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: A. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
B. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az egységes piac nem aknázza ki teljes mértékben a benne 

rejlő lehetőségeket, és”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Antonio Tajani (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B9-0070/2020. sz. közös 
állásfoglalási indítványt.
Evelyne Gebhardt (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B9-0070/2020. sz. közös 
állásfoglalási indítványt.
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10. A nemek közötti bérszakadék

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0069/2020 
(ECR)

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 78, 528, 50

Állásfoglalási indítvány: B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

1 bek. után 7 GUE/NGL NSz - 296, 302, 61

rész.

1 +

2. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 388, 224, 40

2. bek. után 8 GUE/NGL NSz + 284, 279, 98

3. bek. után 9 GUE/NGL NSz + 436, 138, 75

rész.

1/NSz + 432, 127, 99

2/NSz - 291, 332, 34

3/NSz - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/NSz - 298, 314, 44

rész.

1 ↓

2 ↓

4. bek.

bek. eredeti szöveg

3 ↓

5. bek. 2 S&D, 
Verts/ALE

NSz + 344, 276, 34

rész.

1 +

6. bek. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

9. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

9. bek. után 10 GUE/NGL +

rész.

1 -

11. bek. után 11 GUE/NGL

2 -

rész.

1 +

13. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

13. bek. után 12 GUE/NGL NSz - 306, 318, 34

14. bek. után 13 GUE/NGL ESz + 368, 249, 35

rész.

1/NSz - 293, 334, 26

15. bek. után 14 GUE/NGL

2/NSz - 115, 412, 128

rész.

1/NSz + 356, 254, 47

16. bek. után 15 GUE/NGL

2/NSz - 125, 501, 29
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

E. preb. után 3 GUE/NGL -

I. preb. után 4 GUE/NGL +

J. preb. után 5 GUE/NGL NSz + 304, 295, 59

O. preb. után 6 GUE/NGL -

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 493, 82, 79

Állásfoglalási indítvány: B9-0083/2020 
(ID)

állásfoglalás (a szöveg egésze) ↓

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0084/2020 (GUE/NGL)

állásfoglalás (a szöveg egésze) ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR: zárószavazás (B9-0069/2020)
Verts/ALE: 1. mód.
GUE/NGL:  5., 7., 8., 9., 12., 14., 15. mód. és zárószavazás (B9-0073/2020)
S&D: 2. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
1. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és szankciók”, „bevezet” és „kötelező” 
2. rész „és szankciók”
3. rész „bevezet”
4. rész „kötelező” 

PPE:
2. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező”
2. rész a fenti szövegrész
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4. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „terjeszt elő a díjazások átláthatóságát szabályozó kötelező 

intézkedések bevezetésére” és „úgy véli, hogy a jövőbeli irányelv alkalmazásának ki 
kell terjednie mind a magán-, mind a közszférára, valamint a teljes javadalmazási 
csomagra is, többek között annak minden összetevőjére, hatályának pedig – a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) sajátosságainak kellő figyelembevétele mellett – széles 
kört kell lefednie;”

2. rész „terjeszt elő a díjazások átláthatóságát szabályozó kötelező intézkedések 
bevezetésére”

3. rész „úgy véli, hogy a jövőbeli irányelv alkalmazásának ki kell terjednie mind a magán-, 
mind a közszférára, valamint a teljes javadalmazási csomagra, többek között annak 
minden összetevőjére, hatályának pedig – a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
sajátosságainak kellő figyelembevétele mellett – széles kört kell lefednie;”

6. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy fellépését az egyenlő díjazásra vonatkozó uniós 

jogszabályok, valamint az egyenlő díjazás elvének érvényesüléséről és 
végrehajtásáról szóló jelenlegi felülvizsgálatra alapozza, és időben terjessze elő a 
2006/54/EK irányelv felülvizsgálatát az egyenlő díjazás elvéről szóló, meglévő 
jogszabályok gyakorlatbeli naprakésszé tétele és fejlesztése, a végrehajtásnak az 
Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatával összhangban történő 
javítása, valamint a szexuális irányultságon, nemi identitáson vagy nemváltáson 
alapuló mindennemű megkülönböztetés tilalmának beillesztése érdekében;”

2. rész „a bérdiszkrimináció elleni küzdelem érdekében felszólít az igazságszolgáltatáshoz 
való jog előmozdítására, valamint szigorúbb eljárási jogok bevezetésére;”

9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogszabályokat fogadnak el”
2. rész a fenti szövegrész

13. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a nők alulreprezentáltsága a vezetői tisztségekben hatást gyakorol 

a nemek közötti bérszakadékra, és kiemeli, hogy valamennyi döntéshozatali szinten 
sürgősen elő kell mozdítani az üzleti szférában és az igazgatásban a nők és férfiak 
közötti egyenlőséget;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy hárítsák el a Tanácsban a nők vezetőtestületi 
tagságáról szóló irányelvjavaslattal kapcsolatos tárgyalások előtt álló akadályokat, 
tekintve, hogy az hozzájárulhat az üvegplafon felszámolásához;”

S&D:
11. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU által előírt neoliberális politikák hosszú távú hatásai 

kedvezőtlen hatással vannak a nők gazdasági szerepvállalására és a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítására,”

2. rész a fenti szövegrész
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14. mód.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az állami munkaügyi hatóságok 

kapacitásait, különösen az emberi erőforrások, valamint a technikai és strukturális 
kapacitás szintjén annak biztosítása érdekében, hogy megtegyék a jogszabályokban 
vagy kollektív szerződésekben meghatározott munkavállalói jogok érvényesítéséhez 
szükséges intézkedéseket, többek között a szabályokat be nem tartó vállalatok 
szankcionálása révén;”

2. rész „felszólít továbbá egy azzal kapcsolatos értékelés elvégzésére, hogy a vállalatoknak 
nyújtott uniós finanszírozáshoz szabják feltételül a magas szintű munkaügyi normák 
alkalmazását és a nőkkel szembeni diszkriminatív gyakorlatok hiányát;”

15. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elutasítja a rugalmas munkafeltételek alkalmazását a 

munkaerőpiac deregulációjának és a munkavállalói jogok gyengítésének 
eszközeként;”

2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Susana Solís Pérez (Renew képviselőcsoport) szintén aláírta az B9-0073/2020 sz. állásfoglalási 
indítványt.


