
P9_PV2020)04-16&04-17(VOT)_HU.docx 1 PE 650.990

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 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló 
rendelet ***

Rendeletre irányuló javaslat (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Tárgy NSz stb. Szavazat

Egyetértési eljárás NSz +

2. 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a 
megnövekvő migrációs nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-
járvány megjelenése nyomán – Támogatás Albániának a földrengés utáni 
újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások

Rendeletre irányuló javaslat (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Tárgy NSz stb. Szavazat

egyetlen szavazás NSz +

3. 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a 
tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU 
további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás érdekében 

Rendeletre irányuló javaslat (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Tárgy NSz stb. Szavazat

egyetlen szavazás NSz +

4. A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: a COVID-19-járvány 
következtében hozott azonnali intézkedések – az Európai Ügyészség megerősítése - 
2020/2053(BUD)

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Tárgy NSz stb. Szavazat

egyetlen szavazás NSz +
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5. A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: a COVID-19-járvány 
következtében hozott azonnali intézkedések- 2020/2056(BUD)

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Tárgy NSz stb. Szavazat

egyetlen szavazás NSz +

6. A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára 
nyújtandó sürgősségi segély, valamint az uniós polgári védelmi 
mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járvány kapcsán

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Tárgy NSz stb. Szavazat

egyetlen szavazás NSz +
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7. Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott 
válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi 
intézkedések ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

1. cikk, 1. pont
1303/2013/EU rendelet

25a. cikk,

1 GUE/NGL NSz -

2. cikk, 1 pont után
1301/2013/EU rendelet 5. 

cikk,
8. pont, d) pont után

2 GUE/NGL NSz -

2. cikk, 1 pont után
1301/2013/EU rendelet 5. 

cikk,
9. pont, d) pont után

3 GUE/NGL NSz -

Bizottsági javaslat NSz +
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8. A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

1. cikk, 1. fr. bek., 1. pont
223/2014/EU rendelet

6. cikk, 4. bek.

3 GUE/NGL NSz -

1. cikk, 5. pont
223/2014/EU rendelet
23. cikk, 4. bek. után

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 6 pont után
223/2014/EU rendelet 

26. cikk, 4. bek, b) pont után

4 GUE/NGL NSz -

5. preb. 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz +

Bizottsági javaslat NSz +

9. Konkrét intézkedések a COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-
ágazatban kifejtett hatás enyhítésére ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

1 GUE/NGL NSz -1. cikk, 1. pont
508/2014/EU rendelet

13. cikk, 9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +



P9_PV2020)04-16&04-17(VOT)_HU.docx 7 PE 650.990

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

1. cikk, 5. pont után
508/2014/EU rendelet

29. cikk,

2 GUE/NGL NSz -

1. cikk, 6. pont
508/2014/EU rendelet

33. cikk,

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 8. pont
508/2014/EU rendelet

55. cikk,

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 10. pont után
508/2014/EU rendelet
68. cikk, 2. bek. után

3 GUE/NGL NSz -

1. cikk, 10. pont után
508/2014/EU rendelet
69. cikk, 2. bek. után

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 10. pont után
508/2014/EU rendelet
70. cikk, 1. bek. után

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 10. pont után
508/2014/EU rendelet

72. cikk, 2. bek.

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 12. pont után
508/2014/EU rendelet
94. cikk, 4. bek. után

4 GUE/NGL NSz -

1. cikk, 12 pont után
508/2014/EU rendelet 

95. cikk, 2. bek, e) pont 

15 PPE, S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz +

2. preb. 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

3. preb. 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

5 preb. 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +

10. preb. után 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

NSz +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

Közös nyilatkozat 16 Verts/ALE NSz -

Bizottsági javaslat NSz +

10. Orvostechnikai eszközök ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

1. cikk, 6. pont, a) pont után
2017/745/EU rendelet

120. cikk, 3. bek., 1. fr. bek.

1 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 6. pont, d) pont
2017/745/EU rendelet

120. cikk, 6. bek.

2 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 6. pont, e) pont
2017/745/EU rendelet

120. cikk, 10. bek.

3 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

NSz +

1. cikk, 8. pont, b) pont, iii. 
alpont

2017/745/EU rendelet
123. cikk, 3. bek., f) pont

4T PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

NSz +

Bizottsági javaslat NSz +
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11. Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és következményei elleni 
küzdelem érdekében

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, 
B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

Állásfoglalási indítvány: RC-B9-0143/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

2. bek. 2 S&D NSz +

4. bek. után 55 GUE/NGL NSz -

43 GUE/NGL NSz -7. bek. után

56 GUE/NGL NSz -

10. bek. 57 GUE/NGL NSz -

10. bek. után 44 ECR NSz -

29 Verts/ALE NSz -11. bek.

80 GUE/NGL NSz -

12. bek. után 58 GUE/NGL NSz +

13. bek. 13 PPE NSz -

14. bek. után 49 ECR NSz +

16. bek. 59 GUE/NGL NSz -

16. bek. után 60 GUE/NGL NSz -

15 Verts/ALE NSz -

rész.

1/NSz +

17. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz +

3 S&D NSz -

32 GUE/NGL NSz -

17. bek. után

61 GUE/NGL NSz -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

19 Verts/ALE NSz -

62 GUE/NGL NSz -

rész.

1/NSz +

2/NSz +

18. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz +

63 GUE/NGL NSz -

64 GUE/NGL NSz -

18. bek. után

65 GUE/NGL NSz -

19. bek. 66 GUE/NGL NSz -

33 GUE/NGL NSz -

34 GUE/NGL NSz -

35 GUE/NGL NSz -

36 GUE/NGL NSz -

45 ECR NSz -

19. bek. után

46 ECR NSz -

67 GUE/NGL NSz -

rész.

1/NSz +

2/NSz +

20. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz +

20. bek. után 37 GUE/NGL NSz -

21. bek. 68 GUE/NGL NSz -

38 GUE/NGL NSz -

39 GUE/NGL NSz -

22. bek. után

40 GUE/NGL NSz -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

41 GUE/NGL NSz -

10 PPE NSz -23. bek.

bek. eredeti szöveg NSz +

23. bek. után 42 GUE/NGL NSz -

24. bek. után 11 PPE NSz +

26. bek. 21 Verts/ALE NSz -

26. bek. után 69 GUE/NGL NSz -

28. bek. 70 GUE/NGL NSz -

28. bek. után 47 ECR NSz +

4 S&D NSz +29. bek.

71 GUE/NGL NSz -

29. bek. után 12 PPE NSz -

5 S&D NSz +

26 Verts/ALE NSz +

30. bek.

72 GUE/NGL NSz -

30. bek. után 27 Verts/ALE NSz +

6 S&D NSz +31. bek.

73 GUE/NGL NSz -

23 Verts/ALE NSz +31. bek. után

74 GUE/NGL NSz +

32. bek. után 75 GUE/NGL NSz -

33. bek. után 79 GUE/NGL NSz -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

NSz +34. bek. után

20 Verts/ALE NSz +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

rész.

1/NSz +

2/NSz +

36. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz +

rész.

1/NSz +

37. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz +

37. bek. után 50 GUE/NGL, Verts/ALE NSz +

16 Verts/ALE NSz +39. bek.

51 GUE/NGL, Verts/ALE NSz -

39. bek. után 52 GUE/NGL, Verts/ALE NSz -

53 GUE/NGL, Verts/ALE NSz -

54 GUE/NGL, Verts/ALE NSz -

42. bek. után

76 GUE/NGL NSz -

rész.

1/NSz +

43. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz +

48 ECR NSz +43. bek. után

77 GUE/NGL NSz -

44. bek. után 24 Verts/ALE NSz +

45. bek. bek. eredeti szöveg NSz +

46. bek. után 18 Verts/ALE NSz -

17 Verts/ALE NSz -47. bek. után

25 Verts/ALE NSz +

8 S&D NSz +49. bek. után

9 S&D NSz +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

78 GUE/NGL NSz -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

rész.

1/NSz +

2/NSz +

51. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz +

51. bek. után 30 Verts/ALE NSz +

1 ID NSz -

rész.

1/NSz +

2/NSz +

3/NSz +

52. bek.

bek. eredeti szöveg

4/NSz +

rész.

1/NSz +

53. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz +

rész.

1/NSz +

55. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz +

58. bek. után 22 Verts/ALE NSz +

B. preb. bek. eredeti szöveg NSz +

E. preb. után 31 GUE/NGL NSz -

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0143/2020 Renew NSz ↓

B9-0144/2020 PPE NSz ↓

B9-0145/2020 ID NSz ↓

B9-0146/2020 S&D NSz ↓
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat

B9-0147/2020 Verts/ALE NSz ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL NSz ↓

B9-0149/2020 ECR NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR B. preb.
GUE/NGL: 23., 45., 52. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
18. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az európai zöld megállapodásra és” és „kiemeli, hogy a 

válaszlépéseket össze kell hangolni az EU éghajlati semlegességre vonatkozó 
célkitűzésével;”

2. rész „az európai zöld megállapodásra és”
3. rész „kiemeli, hogy a válaszlépéseket össze kell hangolni az EU éghajlati semlegességre 

vonatkozó célkitűzésével;”

36. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az európai értékekkel teljes mértékben 

összeegyeztethetetlennek tartja mind a magyar kormány azon döntését, hogy 
határozatlan időre meghosszabbítja a szükségállapotot, felhatalmazza a kormányt 
rendeleti kormányzásra határozatlan időre, és gyengíti az Országgyűlés rendkívüli 
felügyeletét, mind pedig a lengyel kormány által tett lépéseket – nevezetesen a 
választási törvénynek az Alkotmánybíróság ítéletével és törvényben rögzített 
rendelkezésekkel szembeni megváltoztatását – a választások megtartására pandémia 
közepén, ami veszélyeztetheti a lengyel állampolgárok életét, és alááshatja a szabad, 
egyenlő, közvetlen és titkos választások koncepcióját, ami a lengyel alkotmányban 
van rögzítve;”

2. rész „az európai értékekkel teljes mértékben összeegyeztethetetlennek tartja mind a 
magyar kormány azon döntését, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a 
szükségállapotot, felhatalmazza a kormányt rendeleti kormányzásra határozatlan 
időre, és gyengíti az Országgyűlés rendkívüli felügyeletét,”

3. rész „mind pedig a lengyel kormány által tett lépéseket – nevezetesen a választási 
törvénynek az Alkotmánybíróság ítéletével és törvényben rögzített rendelkezésekkel 
szembeni megváltoztatását – a választások megtartására pandémia közepén, ami 
veszélyeztetheti a lengyel állampolgárok életét, és alááshatja a szabad, egyenlő, 
közvetlen és titkos választások koncepcióját, ami a lengyel alkotmányban van 
rögzítve;”
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37. bek.
1. rész „felhívja ezért a Bizottságot, hogy sürgősen értékelje, hogy a sürgősségi 

intézkedések összhangban vannak-e a Szerződésekkel, és teljes mértékben használja 
ki az összes rendelkezésre álló uniós eszközt és szankciót e súlyos és tartós jogsértés 
kezelésére, beleértve a költségvetési eszközöket is,”

2. rész „ismételten hangsúlyozva, hogy sürgősen szükség van egy, a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusra; sürgeti a 
Tanácsot, hogy ismét tűzze napirendjére a folyamatban lévő, 7. cikk szerinti 
eljárással kapcsolatos vitákat és eljárásokat;”

52. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és rávilágított a Bizottság végrehajtási és költségvetési 

hatáskörének hiányára;” „úgy véli, hogy sürgősen ki kell egészíteni a gazdasági és 
monetáris uniót, életbe kell léptetni az általános áthidaló klauzulát a döntéshozatali 
folyamat megkönnyítése érdekében minden olyan kérdésben, amely segíthet a 
jelenlegi egészségügyi válság kihívásainak kezelésében;”

2. rész „és rávilágított a Bizottság végrehajtási és költségvetési hatáskörének hiányára;”
3. rész „úgy véli, hogy sürgősen ki kell egészíteni a gazdasági és monetáris uniót,”
4. rész „életbe kell léptetni az általános áthidaló klauzulát a döntéshozatali folyamat 

megkönnyítése érdekében minden olyan kérdésben, amely segíthet a jelenlegi 
egészségügyi válság kihívásainak kezelésében;”

53. bek.
1. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy emelkedjenek felül nézetkülönbségeiken, és a 

közérdek és a szolidaritás szellemében járjanak el;”
2. rész „felszólítja őket, hogy haladéktalanul használják fel a Szerződés ezt szolgáló 

rendelkezéseit annak érdekében, hogy ennek megfelelően járjanak el;”

55. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az Uniónak készen kell állnia annak mélyreható elemzésére, 

hogy miként lehetne hatékonyabbá és demokratikusabbá válni, és hogy a jelenlegi 
válság csak fokozza e kérdés sürgősségét;”

2. rész „úgy véli, hogy az Európa jövőjéről tervezett konferencia nyújthatna ehhez 
megfelelő fórumot; ezért úgy véli, hogy a konferenciát a lehető leghamarabb össze 
kell hívni, és – többek között a polgárok közvetlen bevonásával – egyértelmű 
javaslatokat kell előterjesztenie az Európai Unió mélyreható reformjának 
megvalósítása érdekében, hatékonyabbá, egységesebbé, szilárdabbá, 
demokratikusabbá, szuverénebbé és ellenállóbbá téve azt;”

GUE/NGL:
17. bek.
1. rész „felhívja az Európai Bizottságot, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), 

az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Központi Bank (EKB) által már 
kínáltakon túlmenően tegyen javaslatot az új többéves pénzügyi keret részeként egy 
nagyszabású helyreállítási és újjáépítési csomagra az európai gazdaság válság utáni 
támogatására; úgy véli, hogy egy ilyen csomagot mindaddig működtetni kell, amíg a 
válság okozta gazdasági nehézségek meg nem szűnnek; úgy véli, hogy a szükséges 
beruházásokat a megnövelt többéves pénzügyi keretből, a meglévő uniós alapokból 
és pénzügyi eszközökből, valamint az uniós költségvetés által garantált helyreállítási 
kötvényekből lehetne finanszírozni;”

2. rész „úgy véli, hogy ez a csomag nem foglalhatja magában a meglévő adósságok 
kölcsönösségi alapú kezelését, és a jövőbeli beruházásokra kell irányulnia;”

ECR, GUE/NGL:
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20. bek.
1. rész „ezért szorgalmazza egy olyan ambiciózus többéves pénzügyi keret elfogadását, 

amely az Unió célkitűzéseivel összhangban megnövelt költségvetéssel rendelkezik, 
számításba veszi a válságnak az uniós gazdaságokra gyakorolt várható hatását és a 
polgárok európai hozzáadott értékre vonatkozó elvárásait, nagyobb rugalmasságot és 
egyszerűséget biztosít az alapok válságkezelésre való felhasználása terén, és 
kellőképpen rugalmas; felszólít továbbá a saját források rendszerének reformjáról 
szóló bizottsági javaslat felülvizsgálatára annak érdekében, hogy elegendő 
költségvetési mozgástér álljon rendelkezésre, valamint biztosítani lehessen a jobb 
kiszámíthatóságot, a cselekvési képességet és a nemzeti veszélyeknek való kitettség 
enyhítését;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés számára új saját forrásokra lesz szükség a 
helyreállítási és újjáépítési csomag garantálásához;” kivéve: „saját”

3. rész „saját”

51. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „irányozzon elő nagyobb hatáskört az EU számára”, „a 

határokon át terjedő egészségügyi veszélyek esetén”, „eszközökkel” és „új és 
megerősített”

2. rész „irányozzon elő nagyobb hatáskört az EU számára” és „eszközökkel”
3. rész „a határokon át terjedő egészségügyi veszélyek esetén” és „új és megerősített”

Verts/ALE, GUE/NGL:
43. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos félretájékoztatás a 

jelenlegi helyzetben súlyos közegészségügyi problémát jelent; sürgeti az EU-t, hogy 
az összes hivatalos nyelven hozzon létre egy európai információs csatornát annak 
biztosítása érdekében, hogy minden polgár pontos és ellenőrzött információkat 
kapjon; úgy véli, hogy a minőség és az összehasonlíthatóság javítása érdekében az 
ECDC-t kell megbízni a tagállami adatok koordinálásával és összehangolásával;”

2. rész „felszólítja a közösségi médiát működtető társaságokat, hogy proaktívan tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás és 
gyűlöletbeszéd megállítása érdekében;”


