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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. Elektronikus áruszállítási információk ***II

Ajánlás második olvasatra Deli Andor (A9-0119/2020)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

2. Helga Berger kinevezése a Számvevőszék tagjának

Jelentés: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jelölés TITK. + 360, 221, 114

3. Az Európai Bankhatóság (EBH) ügyvezető igazgatójának kinevezése

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Kinevezés TITK. + 343, 296, 56

4. Az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre 
elkülönített források tekintetében történő módosítása ***I

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 650, 19, 26
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5. Az (EU) 2017/2454 rendelet módosítása az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a 
Covid19-válság kitörése miatt *

Jelentés: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 494, 165, 35

6. Uniós gyermekek Japánba(n) történő, nemzetközi és belföldi jogellenes elviteléről

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0205/2020

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0205/2020 
(PETI bizottság)

egyetlen szavazás NSz + 686, 1, 8

7. Az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik jogai a Covid19-válság 
idején

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0204/2020

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0204/2020 
(PETI bizottság)

egyetlen szavazás NSz + 682, 3, 10
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8. A közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó 
különös szabályok és végrehajtási követelmények ***II

Ajánlás második olvasatra Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (A Parlament tagjainak többsége)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Tanács álláspontjának elutasítására irányuló javaslat

Elutasításra irányuló 
indítvány

1=
23=

ECR
képviselők

NSz - 218, 469, 7

Jogalkotási aktus tervezete

1. cikk, 2. bek. 5 ECR NSz - 159, 517, 13

1. cikk, 3. bek., 1. 
albek.

28=
6 és 7=

képviselők
ECR

NSz - 171, 515, 3

1. cikk, 3. bek., 2. 
albek.

29=
8T, 10 
és 11=

képviselők
ECR

NSz - 169, 515, 5

1. cikk, 3. bek., 3. 
albek.

9T=
30T=

ECR
képviselők

NSz - 169, 515, 5

1. cikk, 3. bek., 4. 
albek.

31 képviselők NSz - 168, 512, 9

1. cikk, 4. bek., 1a. 
albek.

12=
32/Rev

=

ECR
képviselők

NSz - 167, 518, 4

1. cikk, 4. bek., 1b. 
albek.

13=
33=

ECR
képviselők

NSz - 167, 518, 4

1. cikk, 4. bek., 1c. 
albek.

14=
34=

ECR
képviselők

NSz - 167, 518, 4

35 képviselők NSz - 168, 514, 71. cikk, 4. bek., 2. 
albek.

15 ECR NSz - 168, 514, 7

36T képviselők NSz - 159, 516, 141. cikk, 4. bek., 3. 
albek.

16 ECR NSz - 153, 526, 10

37 képviselők NSz - 164, 515, 101. cikk, 8. bek.

17 ECR NSz - 155, 526, 8
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. cikk, 10. bek. 18=
38=

ECR
képviselők

NSz - 167, 513, 9

7. cikk, 1. bek. után 19=
39=

ECR
képviselők

NSz - 165, 513, 11

9 cikk, 1 bek., 
bevezető rész

20 ECR NSz - 160, 520, 9

9. cikk, 1. bek., 1. 
albek.

21 ECR NSz - 160, 520, 9

22 ECR NSz - 161, 519, 910. cikk, 1. bek.

40 képviselők NSz - 163, 518, 8

11. preb. után 24 képviselők NSz - 165, 514, 10

12. preb. 2=
25=

ECR
képviselők

NSz - 164, 516, 9

13. preb. 26 képviselők NSz - 163, 515, 11

14. preb. után 3 ECR NSz - 161, 516, 12

15. preb. 4=
27=

ECR
képviselők

NSz - 162, 515, 12

Egyéb
Alfred Sant és Leszek Miller szintén aláírták egyénileg a 23-40 módosításokat.
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9. Napi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és a menetíró 
készülékkel történő helymeghatározás ***II

Ajánlás második olvasatra Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (A Parlament tagjainak többsége)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Tanács álláspontjának elutasítására irányuló javaslat

Elutasításra irányuló 
indítvány

1=
2=

ECR
képviselők

NSz - 162, 524, 9

Az 561/2006/EK rendelet módosításai

2. cikk, 1. bek., ab) 
pont

10T ECR NSz - 157, 522, 10

3. cikk, ha) pont 11T ECR NSz - 151, 527, 11

8. cikk, 6. bek. 4T képviselők NSz - 152, 470, 67

8. cikk, 6c. bek., 1. 
albek.

12 ECR NSz - 146, 532, 11

8. cikk, 6c. bek., 2. 
albek.

13 ECR NSz - 152, 526, 11

8. cikk, 8. bek., 1. 
albek.

5 képviselők NSz - 173, 508, 8

8. cikk, 8. bek., 2. 
albek.

6 képviselők NSz - 168, 513, 8

8. cikk, 8. bek., 1. 
albek.

7 képviselők NSz - 167, 508, 14

8. cikk, 4. bek. 8 képviselők NSz - 166, 511, 12

A 165/2014/EU rendelet módosításai

3. cikk, 4. bek. 14 ECR NSz - 157, 524, 8

3. cikk, 4. bek. 15 ECR NSz - 156, 523, 10

9. cikk, 2. bek. 16 ECR NSz - 155, 525, 9

11. cikk, 1. bek., 3. 
albek.

17T ECR NSz - 144, 533, 12

34. cikk, 7. bek., 2. 
albek.

18 ECR NSz - 156, 522, 11

Jogalkotási aktus tervezete

19 ECR NSz - 159, 521, 93. cikk, 1. bek.

9MR1 képviselők NSz - 162, 519, 8
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. cikk, 1. bek. után 9PMR
=

20=

képviselők
ECR

NSz - 163, 518, 8

15. preb. 3 képviselők NSz - 172, 509, 8

Egyéb
Alfred Sant szintén aláírta egyénileg a 2-9 módosításokat.

10. Alkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez ***II

Ajánlás második olvasatra Ismail Ertug (A9-0116/2020) (A Parlament tagjainak többsége)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Tanács álláspontjának elutasítására irányuló javaslat

Elutasításra irányuló 
indítvány

2=
13=

képviselők
ECR

NSz - 174, 513, 8

Az 1071/2009/EK rendelet módosításai

5. cikk, 1b. bek. 7T=
17T=

képviselők
ECR

NSz - 177, 503, 9

5. cikk, 1g. bek. 8=
18=

képviselők
ECR

NSz - 171, 509, 9

Az 1072/2009/EK rendelet módosításai

8. cikk, 2a. bek. 9T=
19T=

képviselők
ECR

NSz - 187, 492, 10

8. cikk, 2b. bek. 1 ECR NSz - 172, 508, 9

8. cikk, 3. bek. 10=
20=

képviselők
ECR

NSz - 181, 498, 10

10. cikk, 7. bek. 11T=
21T=

képviselők
ECR

NSz - 173, 504, 12

Jogalkotási aktus tervezete

22 ECR NSz - 166, 514, 94. cikk, 1. bek.

12MR1 képviselők NSz - 167, 514, 8
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4. cikk, 1. bek. után 12PMR
=

23=

képviselők
ECR

NSz - 168, 513, 8

4. cikk, 2. bek. 24 ECR NSz - 165, 515, 9

8. preb., 1. bek. 3=
14=

képviselők
ECR

NSz - 177, 506, 6

8. preb., 2. bek. 4T képviselők NSz - 171, 511, 7

5T képviselők NSz - 176, 501, 1221. preb.

15 ECR NSz - 169, 511, 9

22. preb. 6T=
16T=

képviselők
ECR

NSz - 174, 502, 12

Egyéb
Alfred Sant szintén aláírta egyénileg a 2-12 módosításokat.

11. Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra 
vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra 
tekintettel ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020/0221) - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

15 bizottság NSz + 684, 7, 3
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12. Az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvek módosítása az átültetési 
határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt 
*

Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

A Bizottság 
javaslatának 

elutasítására irányuló 
javaslat

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

NSz - 159, 501, 34

Jogalkotási aktus tervezete

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-9 bizottság NSz + 550, 132, 11

Bizottsági javaslat NSz + 485, 162, 43

13. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: David Cormand (A9-0081/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. 4 ID NSz - 106, 560, 27

2. bek. után 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

NSz + 559, 76, 60

6. bek. után 5 ID NSz - 153, 535, 5

11. bek. 6 ID NSz - 147, 543, 3

rész.

1/NSz + 625, 65, 5

32. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 392, 299, 3
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 375, 288, 32

37. bek. 1 GUE/NGL NSz + 379, 262, 54

rész.

1/NSz + 594, 65, 36

38. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 411, 247, 36

rész.

1/NSz + 660, 22, 12

41. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 415, 267, 12

rész.

1/NSz + 653, 34, 8

2/NSz + 391, 298, 6

48. bek. után 3 PPE

3/NSz + 552, 106, 37

55. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 434, 197, 64

57. bek. 7 ID NSz - 85, 605, 3

63. bek. 8 ID NSz - 106, 542, 45

65. bek. után 9 ID NSz - 134, 553, 6

72. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 444, 226, 25

73. bek. 10 ID NSz - 123, 567, 3

76. bek. után 11 ID NSz - 112, 538, 43

80. bek. 12 ID NSz - 112, 574, 7

82. bek. 13 ID NSz - 113, 528, 52

83. bek. után 16 Verts/ALE, 
S&D

NSz + 468, 170, 57

84. bek. 14 ID NSz - 146, 507, 40

89. bek. 2 GUE/NGL NSz + 391, 248, 54

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 527, 73, 91
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Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 35., 55., 72. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
38. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „légi közlekedés” és „légi közlekedéssel kapcsolatos”
2. rész a fenti szövegrész

3. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy függetlenül attól,” és „regeneratív növekedést 

eredményező és”
2. rész „hogy függetlenül attól,”
3. rész „regeneratív növekedést eredményező és”

PPE:
32. bek.
1. rész „üdvözli az EBB szénlábnyomra vonatkozó felülvizsgált módszertanát, és felszólít 

annak átfogó végrehajtására, különös tekintettel a marginális keresletből származó 
kibocsátásokra és a közvetett kibocsátásokra (úgynevezett „3. típus”); kéri, hogy a 
projekteket átfogóan értékeljék, ne csupán kibocsátásuk egyszerű gazdasági 
életciklus-elemzése alapján;”

2. rész „felszólít az éghajlattal kapcsolatos kiadások szigorú elszámolásra, különösen az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nyomon követési projektek gazdasági és pénzügyi 
értékelése során az elkülönített források és a tényleges kiadások tekintetében; e 
tekintetben felszólít a kihasználtsági arányok becslésének aktualizálására;”

41. bek.
1. rész „üdvözli a 2018-ban elfogadott, vízenergiára vonatkozó iránymutatásokat, és kéri az 

átláthatósági követelmények valamennyi infrastrukturális projektre,”
2. rész „köztük a közvetítők révén finanszírozott projektekre való kiterjesztését;”

14. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2018. évi 
éves jelentés

Jelentés: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 bek. után 7 ID NSz - 92, 554, 47

rész.

1/NSz + 589, 93, 12

9. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 548, 129, 17



P9_PV-PROV(2020)07.08-10(VOT)_HU.docx 15 PE 655.130

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

11. bek. 1 GUE/NGL NSz - 305, 334, 56

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 539, 128, 27

15. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 543, 138, 13

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 548, 94, 53

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 548, 89, 58

rész.

1/NSz + 535, 146, 14

20. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 585, 87, 23

2 GUE/NGL NSz - 171, 495, 2823. bek.

8 PPE NSz + 369, 296, 30

rész.

1/NSz + 554, 56, 85

2/NSz + 382, 305, 8

24. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 559, 79, 57

26. bek. 10 Verts/ALE NSz - 162, 489, 43

28. bek. 11 Verts/ALE NSz - 288, 399, 8

33. bek. 9 PPE NSz + 359, 253, 83

35. bek. 12 Verts/ALE NSz - 337, 346, 12

36. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 430, 173, 92

42. bek. 13 Verts/ALE NSz - 289, 368, 38

43. bek. 3 GUE/NGL NSz - 304, 357, 34

65. bek. 4 GUE/NGL NSz + 315, 309, 71

71. bek. után 14 Verts/ALE NSz + 471, 166, 58

15 Verts/ALE NSz - 306, 325, 6481. bek.

5 GUE/NGL NSz - 176, 456, 63
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

E. preb. 6 ID NSz - 127, 552, 14

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 531, 80, 80

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 9., 12., 15., 16., 19., 20. bek.
Verts/ALE: 36. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
24. bek.
1. rész „úgy véli, hogy az EBB új energiahitel-nyújtási politikája jelentős előrelépést jelent”
2. rész „különös tekintettel arra a döntésre, hogy 2021 végéig leállítja a fosszilis 

tüzelőanyagokkal kapcsolatos energiaprojekteknek való hitelezést,”
3. rész „valamint arra, hogy a többi bank számára is például szolgálhat;  hangsúlyozza, 

hogy biztosítani kell, hogy az energiaforrások, például a földgáz felhasználása és 
későbbi finanszírozása összhangban legyen a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő elérésével;  megjegyzi, hogy az energiahitel-nyújtási politikát 2022 elején 
felülvizsgálják, és kéri, hogy a felülvizsgálat hangolják össze e politikát az európai 
fenntartható finanszírozási taxonómiával;”

ECR
9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy az úgynevezett „európai klímabankra” fordítsák”
2. rész a fenti szövegrész

20. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az EBB azon törekvése, hogy a zöld megállapodás 

kulcsfontosságú pénzügyi pillére legyen, azt jelenti, hogy a banknak fokoznia kell 
arra irányuló erőfeszítéseit, hogy „klímabankká” váljon;”

2. rész „felhívja az EBB-t, hogy dolgozzon ki konkrét, mérhető, elérhető, reális és 
határidőhöz kötött célokat tartalmazó ütemtervet a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása tekintetében;  kéri, hogy e célok meghatározásakor vegyék figyelembe 
az uniós régiók és a tagállamok közötti különbségek növekedésének potenciális 
kockázatát;  kiemeli az EBB gazdasági és társadalmi kohéziót támogató 
tevékenységeit;  hangsúlyozza, hogy az EBB tevékenységeinél a gazdasági és 
társadalmi kohézió támogatását össze kell hangolni az éghajlat-politikai célokkal;”



P9_PV-PROV(2020)07.08-10(VOT)_HU.docx 17 PE 655.130

15. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi 
éves jelentés

Jelentés: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 397, 190, 98

rész.

1/NSz + 586, 27, 75

18. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 548, 116, 24

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 588, 90, 9

52. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 562, 45, 81

53. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 555, 114, 19

57. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 654, 25, 9

58. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 603, 42, 43

61. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 524, 118, 46

62. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 518, 121, 49

rész.

1/NSz + 553, 50, 85

63. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 516, 124, 47

64. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 530, 132, 26

65. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 552, 46, 90

66. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 544, 74, 70

69. bek. 1 GUE/NGL NSz + 536, 109, 43

111. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 568, 67, 53

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 421, 167, 93

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 14. bek.
ECR 53., 61., 62., 64. bek.
ID: 18., 23., 52., 57., 58., 61., 65., 111. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
18. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság jelenleg nem tesz elegendő intézkedést az 

ilyen típusú csalások leküzdésére; sürgeti a Bizottságot, hogy kötelező intézkedések 
meghozatala mellett végezzen hatékony ellenőrzéseket;”

2. rész „megjegyzi, hogy az Európai Ügyészségnek fontos szerepet kell játszania a 
határokon átnyúló vizsgálatok lefolytatásában, a csalás észlelésében és 
bejelentésében, valamint a csalók bíróság elé állításában;”

63. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli Laura Codruța Kövesi asszony mint első Európai 

Főügyész kinevezését,”
2. rész a fenti szövegrész

16. Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, 
B9-0215/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

4. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 74, 602, 22

10. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 63, 567, 68

12. bek. után 3 GUE/NGL NSz - 86, 583, 29

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 487, 119, 79

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0211/2020 PPE NSz ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL NSz ↓

B9-0213/2020 S&D NSz ↓

B9-0214/2020 ECR NSz ↓

B9-0215/2020 Renew NSz ↓



P9_PV-PROV(2020)07.08-10(VOT)_HU.docx 19 PE 655.130

17. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

Jelentés: José Gusmão (A9-0124/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

bizottság NSz + 581, 63, 50

rész.

1/NSz + 573, 108, 13

3 bizottság

2/NSz + 555, 89, 50

rész.

1/NSz + 611, 70, 13

4 bizottság

2/NSz + 351, 276, 67

rész.

1/NSz + 580, 90, 21

2/NSz + 517, 159, 17

5 bizottság

3/NSz + 374, 283, 36

rész.

1/NSz + 576, 104, 14

2/NSz + 551, 88, 55

3/NSz + 363, 273, 58

6 bizottság

4/NSz + 419, 184, 91

rész.

1/NSz + 637, 28, 29

11 bizottság

2/NSz + 359, 299, 36

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

15 bizottság rész.
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1/NSz + 613, 59, 22

2/NSz + 518, 160, 15

rész.

1/NSz + 601, 61, 32

17 bizottság

2/NSz + 658, 11, 25

rész.

1/NSz + 552, 91, 50

2/NSz + 368, 276, 49

20 bizottság

3/NSz + 590, 52, 51

rész.

1/NSz + 549, 61, 84

33 bizottság

2/NSz + 450, 204, 39

36 bizottság NSz + 604, 49, 41

38 S&D NSz + 533, 144, 17I. melléklet, 7. 
iránymutatás, 6. bek. 

után 28 bizottság NSz ↓

37 S&D NSz + 575, 111, 87. 
preambulumbekezdés

7 bizottság NSz ↓

Bizottsági javaslat NSz + 550, 128, 10

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 36. mód.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
17. mód.
1. rész „A tagállamoknak az oktatási és képzési rendszereken belül is fel kell számolniuk az 

egyenlőtlenségeket és elő kell mozdítaniuk az esélyegyenlőséget mindenki számára, 
többek között a minőségi és általános inkluzív kisgyermekkori neveléshez való 
hozzáférés biztosításával. Az iskolai végzettségek szintjét emelni kell, csökkentve az 
iskolaelhagyók számát, javítani kell a felsőoktatáshoz való hozzáférést és az ilyen 
tanulmányok sikeres befejezését, növelni kell a felnőttek részvételét a folyamatos 
tanulásban, különösen a hátrányos származású, gyakran a legkevésbé képzett 
felnőttek esetében. Figyelembe véve a digitális, zöld és elöregedő társadalmakban 
jelentkező új igényeket, valamint a meglévő nemi sztereotípiákat, a tagállamoknak 
meg kell erősíteniük a szakképzési rendszerekben a munkaalapú tanulást (többek 
között minőségi és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzések révén), és nem 
alábecsülve a humán tudományokba való folyamatos beruházás jelentőségét, nemi 
szempontból kiegyensúlyozott megközelítés révén növelniük kell a 
természettudományi-mérnöki irányban továbbtanulók arányát mind a középszintű 
szakmai, mind a felsőoktatásban. A tagállamoknak emellett szükség esetén 
fokozniuk kell a felsőoktatás és a kutatás munkaerőpiaci relevanciáját, meg kell 
erősíteniük a duális és kooperatív képzéseket, javítaniuk kell a készségek nyomon 
követését és előrejelzését, láthatóbbá kell tenniük a készségeket és 
összehasonlíthatóbbá a képesítéseket — ideértve a más országokban szerzett 
képesítéseket is—, valamint javítaniuk kell a formális oktatás és képzés keretein 
belül és kívül megszerzett készségek és kompetenciák elismerésének és hivatalos 
érvényesítésének lehetőségeit. Fejleszteniük és növelniük kell a rugalmasabb és 
inkluzív szakmai továbbképzések kínálatát és kihasználtságát. A tagállamoknak be 
kell ruházniuk munkahelyek és szociális védelmi rendszerek létrehozásába az 
átképzéssel élni nem tudók számára, és közszolgáltatások révén támogatniuk kell az 
alacsony képzettségű felnőtteket, segítve őket a stabil és minőségi munkahelyekhez 
való hozzáférésben annak érdekében, hogy hosszú távú foglalkoztathatóságukat 
fenntartsák vagy fejlesszék azzal, hogy javítják a minőségi tanulási lehetőségekhez 
való hozzáférést és azok kihasználtságát kompetenciafejlesztési pályák követése 
révén, beleértve a készségek felmérését, a munkaerőpiaci lehetőségekhez igazított 
oktatási és képzési kínálatot”

2. rész „A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó egyezményeivel 
összhangban ösztönözni kell a szakmai célú fizetett tanulmányi szabadsághoz való 
jogot, mely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy munkaidőben képzési 
programokon vehessenek részt. A tagállamoknak meg kell hozniuk a távoktatás és -
képzés fokozásához szükséges intézkedéseket, mindenki számára lehetővé téve a 
hozzáférést, és teljes mértékben figyelembe véve a fogyatékossággal élő személyek 
igényeit.”

PPE:
20. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a nők és a férfiak egyenlő bérezésére 

vonatkozó mutató bevezetésével.” és „tegyenek lépéseket a teljes mértékben fizetett 
szülési és apasági szabadság bevezetése felé.”

2. rész „többek között a nők és a férfiak egyenlő bérezésére vonatkozó mutató 
bevezetésével.”

3. rész „tegyenek lépéseket a teljes mértékben fizetett szülési és apasági szabadság 
bevezetése felé.”

33. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ingyenes” („egészségügyi ellátás” után)
2. rész „ingyenes” („egészségügyi ellátás” után)
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5. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A nemek közötti egyenlőség mutatója a szemeszter egyik 

eszköze lehet a foglalkoztatási és szociális célok felé tett előrehaladás nyomon 
követésére, valamint a foglalkoztatási és szociálpolitikák nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak mérésére.”

2. rész „A nemek közötti egyenlőség mutatója a szemeszter egyik eszköze lehet a 
foglalkoztatási és szociális célok felé tett előrehaladás nyomon követésére, valamint 
a foglalkoztatási és szociálpolitikák nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
hatásainak mérésére.” A teljes szöveg, kivéve: „mutatója”

3. rész „mutatója”

11. mód.
1. rész „A mellékletben szereplő iránymutatásokat legkésőbb az elfogadásukat követő egy 

éven belül teljes körűen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok jobban 
figyelembe vegyék a Covid19-válságot és annak társadalmi és foglalkoztatási 
következményeinek, és a jövőbeli válságokra való jobb reagálást szolgálhassák.”

2. rész „A demokratikus döntéshozatal erősítése érdekében az Európai Parlamentnek a 
Tanáccsal egyenrangú félként kell részt vennie a növekedésről és a foglalkoztatásról 
szóló integrált iránymutatások meghatározásában.”

Renew, ECR:
3. mód.
1. rész „Az EUMSZ rendelkezéseivel összhangban az Unió szakpolitikai koordinációs 

eszközöket alakított ki és alkalmaz a gazdasági és foglalkoztatási szakpolitikák 
területén. Ezen eszközök között a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások, valamint az (EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban(5) foglalt, a 
tagállamok és az Európai Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatások 
együttesen képezik az integrált iránymutatásokat. Ezeknek támogatniuk kell az 
európai zöld megállapodást, a szociális jogok európai pillérét (a továbbiakban: a 
pillér), a felülvizsgált Európai Szociális Chartát, a Párizsi Megállapodást és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljait, valamint példaként kell szolgálniuk a 
tagállamok és az Unió szakpolitikáinak végrehajtásához, tükrözve a tagállamok 
közötti kölcsönös függőséget. Az így létrejövő, egymással összehangolt európai és 
nemzeti szakpolitikák és reformok csomagjának a gazdasági és szociálpolitikai 
intézkedések megfelelő, összességükben fenntartható rendszerévé kell összeállnia, 
amely pozitív tovagyűrűző hatásokat képes elérni,”

2. rész „ugyanakkor megfordítja a kollektív tárgyalás hatókörének csökkenésében 
tapasztalható visszaesést.”
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Renew, PPE:
4. mód.
1. rész „A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások összhangban 

állnak a hatályos uniós jogszabályokkal és különböző uniós kezdeményezésekkel, 
így többek között az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i tanácsi 
ajánlással, a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló, 
2016. február 15-i tanácsi ajánlással, a Kompetenciafejlesztési pályák:  Új 
lehetőségek felnőttek számára című, 2016. december 19-i tanácsi ajánlással, a 
színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai 
keretrendszeréről szóló, 2018. március 15-i tanácsi ajánlással, az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 22-i tanácsi 
ajánlással, a magas színvonalú kisgyermekkori nevelési és gondozási rendszerekről 
szóló, 2019. május 22-i tanácsi ajánlással és a munkavállalók és az önálló 
vállalkozók szociális védelemhez való hozzáféréséről szóló, 2019. november 8-i 
tanácsi ajánlással.  Az úgynevezett „általános mentesítési záradék” aktiválására 
vonatkozó, 2020. március 23-i tanácsi határozatot követően a tagállamok teljes 
rugalmasságot gyakorolhatnak a minőségi munkahelyek és munkakörülmények 
előmozdítása és védelme, valamint az állami egészségügyi és szociális 
szolgáltatások finanszírozása érdekében. Az általános mentesítési záradék 
alkalmazási időtartamának tükröznie kell a Covid19-válság kiterjedését és 
időtartamát.”

2. rész „A Bizottság nyilvános konzultációja alapján meg kell vizsgálni, hogy az uniós 
költségvetési szabályok kidolgozását milyen lehetséges irányban lehetne folytatni.”

15. mód.
1. rész „A tagállamok a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő 

ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) keretében támogatást vehetnek 
igénybe. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy csak olyan vállalkozások 
részesüljenek pénzügyi támogatásban, amelyek tiszteletben tartják az érvényes 
kollektív szerződést. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kedvezményezett 
vállalkozások ne vásárolhassák vissza részvényeiket, ne fizethessenek osztalékot 
részvényeseiknek, és ne oszthassanak ki bónuszt a vállalatvezetésnek”

2. rész „továbbá ne adóparadicsomokban legyenek bejegyezve.”
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Renew, ECR, PPE:
6. mód.
1. rész „Az éghajlatváltozás és a kapcsolódó környezeti kihívások, a globalizáció, a 

digitalizáció és a demográfiai változások mélyen átalakítják Európa gazdaságát és 
társadalmait. Az Uniónak és tagállamainak együtt kell működniük az erre a 
korábban nem tapasztalt helyzetre való reagálás érdekében a szociális jogok 
érvényesítésére, valamint a szegénység és az egyenlőtlenség csökkentésére való 
törekvés révén és a meglévő rendszereknek az ellenálló képesség és a 
fenntarthatóság megerősítését célzó kiigazítása érdekében, felismerve a tagállamok 
gazdaságainak, munkaerőpiacainak, valamint szociális és környezetvédelmi 
szakpolitikáinak egymásrautaltságát. Ehhez mind uniós, mind nemzeti szinten 
összehangolt, ambiciózus és hatékony szakpolitikai fellépésre van szükség. E 
szakpolitikai fellépésnek el kell érnie a szociális és környezeti beruházások 
fellendítését, és a válság hatásának enyhítéséhez, valamint a vállalkozások, a 
nonprofit és jótékonysági szervezetek, valamint a háztartások – különösen azok, 
amelyek ki vannak téve a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának – 
számára történő pénzügyi támogatásnyújtáshoz szükséges hatékony hosszú távú 
intézkedéseket kell tartalmaznia. Egyaránt magában kell foglalnia kínálati és 
keresleti oldali intézkedéseket, a munkaerőpiac keresleti és kínálati igényeire is 
megfelelő figyelmet fordítva, valamint az új technológiák használatát is beépítve, 
szem előtt tartva azoknak a környezetre, a foglalkoztatásra és a társadalomra 
gyakorolt hatását.”

2. rész „A tagállamoknak és az Uniónak hosszú távú eszközöket kell elfogadniuk,”
3. rész „e tekintetben”
4. rész „és üdvözlendő a Bizottságnak az európai állandó munkanélküliségi 

viszontbiztosítási rendszerrel kapcsolatos munkája.”

18. 5. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A 
Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó 
közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése 
érdekében

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. 1 ID NSz - 110, 570, 11

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 557, 72, 59
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19. A rendkívüli tartalék 2020. évi igénybevétele a Törökországban lévő menekültek 
számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalás (a szöveg 
egésze)

NSz + 553, 106, 29

20. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a króm-
trioxid egyes felhasználási módjai

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0202/2020

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0202/2020 
(ENVI bizottság)

állásfoglalás (a szöveg 
egésze)

NSz - 325, 325, 35
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21. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: 
hatóanyagok, beleértve a flumioxazint is

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0203/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0203/2020 
(ENVI bizottság)

N. preb. után 1 GUE/NGL NSz + 390, 259, 41

O. preb. után 2 GUE/NGL NSz + 385, 254, 51

Q. preb. 3 GUE/NGL NSz + 339, 286, 64

T. preb. bek. eredeti szöveg NSz - 157, 524, 9

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 415, 252, 20

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

22. Átfogó európai megközelítés az energiatárolás érdekében

Jelentés: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalás (a szöveg 
egésze)

NSz + 556, 22, 110
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23. A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló iránymutatások 
felülvizsgálata

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0122/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0122/2020 
(ITRE bizottság)

rész.

1/NSz - 88, 592, 10

1 bek. előtt 1 GUE/NGL

2/NSz - 75, 604, 11

2. bek. 5 ECR NSz - 122, 536, 32

6 ECR NSz - 198, 451, 41

7 ECR NSz - 172, 474, 44

2. bek. után

8 ECR NSz - 168, 465, 57

9 ECR NSz - 131, 515, 433. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 535, 144, 11

10 ECR NSz - 131, 539, 19

rész.

1/NSz + 561, 126, 3

4. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 628, 59, 3

H. preb. 2 ECR NSz - 187, 464, 39

J. preb. 3 ECR NSz - 157, 476, 57

L. preb. után 4 ECR NSz - 183, 492, 15

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 548, 100, 40

Állásfoglalási indítvány B9-0125/2020/REV (ECR)

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 3. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
4. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint az energiaunió mind az öt dimenziójával,”
2. rész a fenti szövegrész

1. mód.
1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy az éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló, 

2019. november 28-i állásfoglalása sürgős és konkrét fellépést sürget e vészhelyzet 
megfékezése érdekében, még mielőtt túl késő lenne; felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az éghajlati és környezeti vészhelyzetre vonatkozó jelenlegi uniós 
politikák következetlenségeivel, többek között energia- és infrastrukturális 
beruházási politikáinak mélyreható reformja révén;”

2. rész „sajnálja, hogy nem ellenezte a közös érdekű projektek negyedik listáját, amely 
lehetővé tette a Bizottság számára, hogy eljárjon, és úgy véli, hogy ez ellentétes a 
Parlament éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló nyilatkozatával;”

Egyéb
Ruža Tomašić és Ryszard Czarnecki (ECR képviselőcsoport) szintén aláírták a 2-10 
módosításokat.

24. Az Európai Unió és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a súlyos 
bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében történő cseréjéről 
szóló, tárgyalás alatt álló megállapodás megkötése

Jelentés: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. 2 GUE/NGL NSz - 114, 436, 139

13. bev.hiv. bek. eredeti szöveg NSz + 397, 274, 19

rész.

1/NSz + 494, 192, 4

2/NSz + 427, 259, 4

F. preb. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 539, 131, 20

1 Verts/ALE NSz + 392, 289, 8H. preb.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 438, 133, 17

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 13 bev. hiv. F., H. preb.
S&D: F., H. preb.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
F. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az Europol magasnak minősítette a dzsihádista 

terroristák jelentette fenyegetés szintjét,” és „mivel a letartóztatott jobboldali 
terroristák száma – bár viszonylag alacsony szinten maradt – harmadik éve 
folyamatosan növekszik;”

2. rész „mivel az Europol magasnak minősítette a dzsihádista terroristák jelentette 
fenyegetés szintjét,”

3. rész „mivel a letartóztatott jobboldali terroristák száma – bár viszonylag alacsony szinten 
maradt – harmadik éve folyamatosan növekszik;”

25. A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0222/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0222/2020 
(ENVI bizottság)

1 bek. előtt 1 GUE/NGL NSz - 256, 334, 100

rész.

1/NSz + 606, 82, 2

21. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 507, 178, 5

rész.

1/NSz + 654, 4, 32

22. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 403, 261, 26

rész.

1/NSz + 532, 151, 6

23. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 353, 329, 7

41. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 401, 270, 19

47. bek. után 2 GUE/NGL NSz + 430, 240, 20

3 GUE/NGL NSz - 187, 459, 4448. bek. után

4 GUE/NGL NSz - 146, 474, 70
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

81. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 422, 255, 12

rész.

1/NSz + 670, 11, 7

82. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 330, 349, 10

84. bek. után 5 GUE/NGL NSz - 307, 339, 44

rész.

1/NSz + 676, 8, 4

86. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 405, 267, 17

99. bek. 6 GUE/NGL NSz - 71, 596, 23

7 GUE/NGL NSz - 176, 500, 14113. bek. után

8 GUE/NGL NSz - 311, 342, 37

116. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 401, 280, 8

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 579, 18, 84

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 23., 41., 116. bek.
ECR 81. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
22. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy 2020-ig minden különös aggodalomra okot adó releváns 

anyagot, így az endokrin rendszer működését megzavaró tulajdonságokkal 
rendelkező, azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagokat is, fel kell venni a 
REACH jelöltlistára; hangsúlyozza, hogy 2020 után is erőfeszítésekre lesz szükség 
egyrészt a különös aggodalomra okot adó további potenciális anyagok azonosítása, 
másrészt a regisztrálási dokumentációk teljes megfelelőségének további biztosítása 
céljából;”

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagokat sürgősen 
vonja ki;”
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86. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy hozzon az alacsony kockázatú növényvédő szerek 

fejlesztésének felgyorsítására szolgáló intézkedéseket,”
2. rész „valamint a magas kockázatú peszticidek vonatkozásában állapítson meg egy 2030-

ig tartó fokozatos kivonásra irányuló célkitűzést;”

Renew:
21. bek.
1. rész „ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a vegyi anyagok termékekben – 

többek között az import árukban – való előfordulását megakadályozó jogszabályok 
elszórtak, nem szisztematikusak és nem következetesek, és csak nagyon kevés 
anyagra, termékre és felhasználásra vonatkoznak, gyakran számos mentességgel; 
felhívja a Bizottságot, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia 
részeként nyújtson be egy, a jelenlegi jogszabályi keretben lévő hiányosságok 
kiküszöbölésére irányuló cselekvési tervet, elsőbbséget adva azoknak a 
termékeknek, amelyekkel a fogyasztók szoros és gyakori kapcsolatba kerülnek,”

2. rész „mint amilyenek a textilek, a bútorok, a gyermekeknek szánt termékek és a 
nedvszívó higiéniai termékek;”

23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „potenciálisan”
2. rész a fenti szövegrész

82. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „minden jogszabály következetesen,”
2. rész a fenti szövegrész
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26. Az (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság 
hatásainak kezelése céljából történő módosításáról szóló rendelet ***I

Rendeletre irányuló javaslat: (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a szöveg egésze

a szöveg egésze 4MR1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

NSz + 658, 21, 9

A 2016/1628/EU rendelet módosításai

58. cikk, 5. bek., 5a. 
albekezdés

3 ID NSz - 87, 595, 4

60. cikk, 4a. bek. 1 ECR NSz - 142, 537, 9

Jogalkotási aktus tervezete

2 ECR NSz - 138, 543, 72. cikk, 1a. bek.

4MR2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

NSz + 628, 47, 13

Bizottsági javaslat NSz + 653, 17, 11
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27. A koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, 
géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzése és az ilyen 
gyógyszerekkel való ellátás ***I

Rendeletre irányuló javaslat: (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. cikk, 1. bek. 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

NSz - 122, 502, 64

3. cikk, 2. bek. 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

NSz - 170, 497, 21

4. cikk, 1. bek. 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

NSz - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 183, 470, 354. cikk után

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 183, 470, 35

26. preb. után 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 187, 468, 33

Bizottsági javaslat NSz + 505, 67, 109

28. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló, átfogó uniós 
szakpolitika – a Bizottság cselekvési terve és egyéb újabb fejlemények

Állásfoglalási indítvány: B9-0206/2020, B9-0207/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1 bek. után 1 GUE/NGL NSz - 60, 571, 67

rész.

1/NSz + 598, 75, 26

2/NSz + 538, 125, 36

3. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 536, 125, 38
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz - 307, 367, 25

4. bek. 6 GUE/NGL

2/NSz - 177, 461, 60

4. bek. után 14 ID NSz - 150, 530, 17

5. bek. után 15 ID NSz - 144, 538, 15

rész.

1/NSz + 655, 8, 36

2/NSz + 446, 201, 52

6. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 632, 13, 54

rész.

1/NSz + 639, 19, 41

8. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 409, 263, 27

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 410, 244, 45

rész.

1/NSz + 654, 8, 37

13. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 602, 50, 47

2 GUE/NGL NSz + 457, 181, 6117. bek. után

16 ID NSz - 149, 540, 8

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 324, 299, 76

21. bek. 7 GUE/NGL NSz + 405, 284, 10

rész.

1/NSz + 581, 25, 93

23. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 575, 100, 24

23. bek. után 3 GUE/NGL NSz - 216, 463, 20

8 GUE/NGL NSz - 65, 538, 9624. bek.

bek. eredeti szöveg rész.
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1/NSz + 529, 103, 67

2/NSz + 524, 110, 65

3/NSz + 518, 158, 23

rész.

1/NSz + 535, 145, 19

27. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 488, 178, 33

29. bek. 9 GUE/NGL NSz - 119, 570, 10

29. bek. után 10 GUE/NGL NSz - 336, 352, 9

rész.

1/NSz + 600, 18, 81

30. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 613, 74, 12

32. bek. 11T GUE/NGL NSz - 122, 566, 11

34. bek. után 12 GUE/NGL NSz - 96, 591, 10

rész.

1/NSz + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/NSz - 202, 418, 79

rész.

1/NSz ↓

2/NSz ↓

40. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz ↓

F. preb. után 4 GUE/NGL NSz - 53, 617, 29

K. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 461, 233, 5

L. preb. után 5 GUE/NGL NSz + 354, 283, 62

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 534, 25, 122

Állásfoglalási indítvány B9-0206/2020 (ID)

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz ↓
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Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: K. preb., 9., 18. bek.
ECR 27. bek.
ID: 3., 27. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
6. bek.
1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon azzal, hogy a nemzeti nyilvántartások 

nem tartalmaznak elegendő és pontos adatot a végső tényleges tulajdonosok 
azonosítására, különösen olyan helyzetekben, amikor fedőcégek hálózatát 
használják;”

2. rész „kéri, hogy mind uniós, mind tagállami szinten erősítsék meg a tényleges 
tulajdonosokra vonatkozó átláthatósági normákat annak érdekében, hogy biztosítsák 
az adatok pontosságával kapcsolatos ellenőrzési mechanizmusokat;”

3. rész „felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a tényleges tulajdonosokra vonatkozó 
tagállami nyilvántartások létrehozására irányuló rendelkezések átültetésének 
felügyeletét annak biztosítása érdekében, hogy azok megfelelően működjenek, és a 
magas színvonalú adatokhoz nyilvános hozzáférést biztosítsanak;”

8. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a társaságok bejegyzése és más jogi 

személyek, trösztök és hasonló jogi megállapodások létrehozása során 
összegyűjtendő információk mennyiségére vonatkozó szabályokat,”

2. rész „és javasoljon részletesebb rendelkezéseket az ügyfél-átvilágításra vonatkozóan a 
pénzügyi számlák, köztük a bankszámlák megnyitásakor;”

GUE/NGL:
27. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és úgy véli, hogy minden olyan tagállamnak, amely még 

nem jelentette be az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra irányuló szándékát, 
ezt meg kell tennie;”

2. rész a fenti szövegrész

ECR
3. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós 

koordinációs és támogatási mechanizmus létrehozását egy uniós FIU formájában;” 
és „az uniós FIU”

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós koordinációs és támogatási 
mechanizmus létrehozását egy uniós FIU formájában;”

3. rész „az uniós FIU”

13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nem kizárólag a FATF jegyzékbevételi eljárására 

támaszkodik, és”
2. rész a fenti szövegrész
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23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg egy uniós 

pénzügyi információs egység létrehozását”
2. rész a fenti szövegrész

ID:
30. bek.
1. rész ismételten felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessék meg az összes meglévő 

befektetői állampolgársági rendszert (CBI) és befektetői letelepedési rendszert 
(RBI);

2. rész az EU-t és tagállamait érintő egyéb politikai, gazdasági és biztonsági kockázatokon 
túl – a pénzmosás, valamint a kölcsönös bizalom és a schengeni térség 
integritásának aláásása gyakran kapcsolódó veszélyének minimalizálása érdekében a 
lehető leghamarabb – különösen elégtelen ellenőrzés és az átláthatóság hiánya esetén 
– „felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tegyen jelentést a befektetői 
állampolgársági és letelepedési rendszerekkel kapcsolatban tervezett 
intézkedésekről, valamint az e célból létrehozott szakértői csoport 
következtetéseiről; felszólítja a Bizottságot annak további értékelésére, hogy 
teljesülnek-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (3) 
bekezdésének megsértése miatt a tagállamokkal szemben indítandó 
kötelezettségszegési eljárások előfeltételei;”

S&D:
6. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet a bankokkal szembeni hatékony szankciók 

szigorú alkalmazására irányuló felhívására, amely rendelkezik azon pénzügyi 
intézmények banki engedélyének visszavonásáról, amelyeket bűnösnek találtak a 
pénzmosás előmozdításában vagy lehetővé tételében való részvételben;”

2. rész a fenti szövegrész
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13. módosítás
1. rész „mélységes aggodalmát fejezi ki a hatékony felügyelet – a Danske Bank botrányával 

összefüggésben a dán és az észt felügyelet teljesítményének értékelése során feltárt – 
hiánya miatt; aggodalmát fejezi ki továbbá a közelmúltbeli Wirecard-botrány, 
valamint a németországi BaFin pénzügyi felügyeleti hatóság szerepe és esetleges 
hiányosságai miatt; megjegyzi, hogy ebben az esetben ismét kudarcot vallott a 
számviteli szakma önszabályozása; megjegyzi, hogy e pénzügyi technológiai 
vállalkozás pénzforgalmi szolgáltató helyett „technológiai” vállalatként való 
besorolása központi szerepet játszott a szabályozási hiányosságok kialakulásában; 
felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen foglalkozzon ezzel a problémával a 
pénzforgalmi vállalkozások helyes besorolásának biztosítása révén;”

2. rész „megjegyzi, hogy bár e szabályozási botrányért a legnagyobb felelősség a BaFin-t és 
a Bundesbankot terheli, mivel nem voltak képesek ellátni a Wirecard-csoport 
megfelelő felügyeletét és szabályozását, számos uniós intézmény – többek között az 
EKB, az ESMA, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 
és az Európai Bizottság – is szerepet játszik az ügyben érintett különböző szereplők 
felügyeletében és szabályozásában; felszólítja az EU-t és az illetékes nemzeti 
hatóságokat, hogy indítsanak vizsgálatot a hiányzó 1,9 milliárd euró, valamint a 
csoport fizetésképtelenségének az uniós nyugdíjakra gyakorolt lehetséges hatása 
ügyében; kéri, hogy az ESMA indítson vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy a 
szabályozók nem azonosították és nem szüntették meg a Wirecard által az uniós – 
többek között németországi és írországi székhelyű – vállalatoknál elkövetett csalárd 
tevékenységeket és piaci manipulációt;”

PPE, ID:
40. bek.
1. rész „mélységes aggodalmát fejezi ki a hatékony felügyelet – a Danske Bank botrányával 

összefüggésben a dán és az észt felügyelet teljesítményének értékelése során feltárt – 
hiánya miatt; aggodalmát fejezi ki továbbá a közelmúltbeli Wirecard-botrány, 
valamint a németországi BaFin pénzügyi felügyeleti hatóság szerepe és esetleges 
hiányosságai miatt;” felszólítja az EU-t és az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy 
indítsanak vizsgálatot a hiányzó 1,9 milliárd euró,”

2. rész „és felszólítja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy miként lehetne javítani a 
számviteli ágazat működését,”

3. rész „többek között közös ellenőrzések révén;”

ECR, ID:
24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például az Európai Ügyészség (EPPO)”, „(Europol) és az 

Eurojust megerősítésére;”
2. rész „például az (Europol) és az Eurojust megerősítésére;”
3. rész „az Európai Ügyészség (EPPO)”

Egyéb
Dragoş Pîslaru és Moritz Körner (Renew képviselőcsoport) szintén aláírta a B9-0207/2020 
állásfoglalási indítványt.

29. Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, 
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B9-0220/2020, B9-0221/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1 bek. előtt 11 GUE/NGL NSz - 176, 463, 55

rész.

1/NSz + 662, 17, 15

1. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 515, 165, 14

1 bek. után 1 GUE/NGL NSz - 122, 497, 75

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 607, 66, 21

2. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 64, 561, 68

4. bek. 7 ID NSz - 148, 540, 4

5. bek. 12 GUE/NGL NSz - 240, 388, 66

5. bek. után 13 GUE/NGL NSz - 236, 420, 37

6. bek. 14 GUE/NGL NSz - 153, 528, 12

6. bek. után 15 GUE/NGL NSz - 163, 480, 50

rész.

1/NSz + 674, 14, 6

9. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 546, 67, 81

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 375, 305, 14

3 GUE/NGL NSz - 116, 501, 7710. bek. után

16 GUE/NGL NSz - 139, 475, 80
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 517, 114, 62

11. bek. után 17 GUE/NGL NSz - 120, 541, 33

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 576, 68, 50

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 601, 51, 42

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 601, 55, 38

23. bek. 25 PPE, ECR NSz + 403, 265, 26

22 Renew NSz + 421, 224, 45

rész.

1/NSz ↓

25. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

25. bek. után 18 GUE/NGL NSz + 380, 294, 14

28. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 523, 152, 19

29. bek. után 19 GUE/NGL NSz + 582, 24, 88

rész.

1/NSz + 658, 12, 24

31. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 608, 71, 15

32. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 576, 56, 62

32. bek. után 23 Renew NSz + 549, 97, 48

rész.

1/NSz + 606, 31, 57

34. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 550, 91, 53

24 Renew NSz + 608, 53, 3336. bek. után

26 PPE NSz + 640, 34, 20

38. bek. 20 GUE/NGL NSz - 295, 377, 22

rész.40. bek. bek. eredeti szöveg

1/NSz + 573, 66, 55
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 520, 89, 85

42. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 606, 59, 29

5. bev.hiv. bek. eredeti szöveg NSz + 552, 86, 56

A. preb. 4 ID NSz - 126, 556, 10

B. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 554, 84, 56

V. preb. 5 ID NSz - 106, 546, 40

6 ID NSz - 124, 555, 11W. preb.

21 Renew NSz + 411, 269, 13

JJ. preb. 9 GUE/NGL NSz - 255, 386, 53

KK. preb. után 10 GUE/NGL NSz - 142, 516, 35

LL. preb. után 8 GUE/NGL NSz - 145, 469 79

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 526, 105, 50

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0216/2020 GUE/NGL NSz ↓

B9-0217/2020 ECR NSz ↓

B9-0218/2020 S&D NSz ↓

B9-0219/2020 Renew NSz ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE NSz ↓

B9-0221/2020 PPE NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 5 bev. hiv. B. preb. 2., 10., 11., 12., 13., 14., 25., 28., 32. bek.
GUE/NGL: 11., 28., 42. bek.
PPE: 10. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
9. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen végezzenek stresszteszteket egészségügyi 

rendszereiken a gyenge pontok azonosítása és annak ellenőrzése érdekében, hogy 
azok felkészültek-e a COVID19 esetleges újbóli megjelenésére és bármely jövőbeli 
egészségügyi válságra;”

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy hangolja össze ezt a munkát, és határozzon meg közös 
paramétereket;”

31. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „teljes”
2. rész a fenti szövegrész

34. bek.
1. rész „szorgalmazza az egészségügyi információk átláthatóságára vonatkozó uniós 

cselekvési terv elfogadását;”
2. rész „és a félretájékoztatás elleni küzdelemre”

40. bek.
1. rész „melegen üdvözli az uniós egészségügyi cselekvési program javasolt 

költségvetésének növelését; hangsúlyozza azonban, hogy az EU egészségügyi 
költségvetésének növelése nem korlátozódhat a következő többéves pénzügyi 
keretre, és hosszú távú beruházásokra és kötelezettségvállalásokra van szükség”

2. rész „kéri egy külön uniós alap létrehozását, amely segítené a tagállamokat kórházi 
infrastruktúrájuk és egészségügyi szolgáltatásaik megerősítésében;”

PPE:
25. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a sürgősségi fogamzásgátlást”
2. rész a fenti szövegrész

ID, GUE/NGL:
1. bek.
1. rész „felszólítja az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy vonják le a megfelelő 

tanulságokat a Covid19-válságból, és folytassanak sokkal szorosabb együttműködést 
az egészségügy területén”

2. rész „ezért számos intézkedést szorgalmaz az európai egészségügyi unió létrehozása 
érdekében;”


