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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



P9_PV(2020)07-23(VOT)_HU.docx 2 PE 656.397

TARTALOM

1. Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének következtetései ...................3



P9_PV(2020)07-23(VOT)_HU.docx 3 PE 656.397

1. Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének következtetései

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

rész.

1/NSz + 676, 1, 4

1 .bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 612, 28, 41

rész.

1/NSz + 570, 71, 40

2/NSz + 552, 72, 57

3/NSz + 516, 112, 53

2. bek. bek. eredeti szöveg

4/NSz + 603, 32, 45

2 GUE/NGL NSz - 64, 566, 51

3 GUE/NGL NSz - 78, 534, 69

4 GUE/NGL NSz - 87, 551, 43

2. bek. után

5 GUE/NGL NSz - 113, 537, 31

6 GUE/NGL NSz - 160, 466, 553. bek. után

7 GUE/NGL NSz - 48, 557, 76

4. bek. 8 GUE/NGL NSz - 124, 516, 41

rész.

1/NSz + 541, 80, 60

5. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 456, 202, 23

25 ID NSz - 133, 543, 3

10 GUE/NGL NSz - 112, 556, 13

11 GUE/NGL NSz - 102, 545, 33

9. bek.

bek. eredeti szöveg rész.
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1/NSz + 501, 151, 28

2/NSz + 464, 175, 42

9. bek. után 9 GUE/NGL NSz - 148, 405, 128

26 ID NSz - 101, 562, 1610. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 459, 202, 20

24 képviselők NSz - 69, 565, 4710. bek. után

27 ID NSz - 103, 564, 12

28 ID NSz - 112, 554, 13

12 GUE/NGL NSz - 59, 562, 57

13 GUE/NGL NSz - 46, 618, 16

rész.

1/NSz + 440, 211, 29

2/NSz + 420, 200, 61

11. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 487, 182, 12

11. bek. után 29 ID NSz - 100, 569, 10

rész.

1/NSz + 572, 78, 31

12. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 490, 64, 127

14 GUE/NGL NSz - 81, 538, 59

15 GUE/NGL NSz - 56, 545, 80

a 13. bek. után

16 GUE/NGL NSz - 165, 467, 48

17 GUE/NGL NSz - 112, 454, 115

rész.

1/NSz + 523, 80, 74

14. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 501, 112, 64
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

30 ID NSz - 97, 560, 2214. bek. után

31 ID NSz - 125, 535, 18

18 GUE/NGL NSz - 91, 478, 112

rész.

1/NSz + 526, 121, 34

15. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 571, 101, 9

a 15. bek. után 19 GUE/NGL NSz - 125, 510, 46

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 488, 140, 52

17. bek. 32 ID NSz - 106, 565, 8

rész.

1/NSz + 552, 55, 74

19. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 488, 116, 77

20 GUE/NGL NSz - 60, 538, 83A 19. bek. után

33 ID NSz - 109, 560, 10

20. bek. 34 ID NSz - 102, 571, 6

A 20. bek. után 35 ID NSz - 97, 569, 13

23. bek. 21 GUE/NGL NSz - 188, 485, 8

24. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 578, 52, 51

22 GUE/NGL NSz - 108, 484, 89A 24. bek. után

23 GUE/NGL NSz - 139, 419, 123

rész.

1/NSz + 620, 20, 41

26. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 595, 40, 46
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

C. preb. után 1 GUE/NGL NSz - 58, 562, 61

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 465, 150, 67

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0230/2020
(ECR)

állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 15., 16., 24. bek.
Renew: 10., 11., 12. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy az eredményesség biztosítása 

érdekében ezt a mechanizmust fordított minősített többséggel kell aktiválni;”
2. rész a fenti szövegrész

14. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a határigazgatással”, „az Integrált Határigazgatási Alap” és 

„az Európai Védelmi Alap”
2. rész a fenti szövegrész

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

ID:
1 .bek.
1. rész „mély fájdalommal emlékezik a koronavírus áldozataira, és tiszteleg a világjárvány 

elleni küzdelemben részt vevő minden dolgozó előtt;”
2. rész „úgy véli, hogy e példa nélküli és kivételes körülmények között az EU-ban élő 

emberek kollektív szolidaritási kötelezettséget viselnek;”

5. bek.
1. rész „úgy véli, hogy az EU állam- és kormányfőinek nem sikerült megoldaniuk a 

Helyreállítási Eszköz visszafizetési tervével kapcsolatos problémát; emlékeztet arra, 
hogy a visszafizetés tekintetében mindössze három választás áll rendelkezésre: az 
uniós hozzáadott értékkel rendelkező programok további csökkentése 2058-ig, a 
tagállami hozzájárulások növelése vagy új saját források létrehozása;”

2. rész „úgy véli, hogy egyedül új saját források létrehozása segítheti elő az EU 
adósságának visszafizetését, és egyúttal megmenti az uniós költségvetést és enyhíti a 
nemzeti kincstárakra és az uniós polgárokra nehezedő fiskális nyomát is; emlékeztet 
arra, hogy a Parlament számára az egyetlen elfogadható visszafizetési mód új saját 
források létrehozása,”
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12. bek.
1. rész „ismételten leszögezi, hogy álláspontja szerint minden kivezetési és egyéb 

korrekciós mechanizmust a lehető legrövidebb időn belül teljesen el kell törölni; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Tanács nemcsak megtartotta, hanem még 
növelte is a némely tagállamok számára kedvező kivezetéseket;”

2. rész „megerősíti álláspontját a vámok beszedési költségével kapcsolatban, amelyet az 
eredetileg javasolt részarányban, 10%-ban kell meghatározni;”

26. bek.
1. rész „úgy véli azonban, hogy a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó bármely 

politikai megállapodást legkésőbb október végéig el kellene érni annak érdekében, 
hogy az új programok 2021. január 1-jei zökkenőmentes elindítása ne kerüljön 
veszélybe; emlékeztet arra, hogy ha az új többéves pénzügyi keretet nem fogadják el 
időben, akkor az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 
értelmében a jelenlegi keret utolsó évére vonatkozó felső határt és egyéb 
rendelkezéseket ideiglenesen meg kell hosszabbítani;”

2. rész „rámutat, hogy a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti terve mind jogi, mind 
politikai szempontból teljes mértékben összeegyeztethető a helyreállítási tervvel és 
az új többéves pénzügyi keret programjainak elfogadásával;”

Renew:
19. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálatát fejezi ki a vissza nem térítendő támogatások 

összetevőinek jelentős csökkentése miatt – különösen olyan innovatív programok 
megszüntetése miatt, mint a Szolvenciatámogatási Eszköz –, ez ugyanis felborítja a 
vissza nem térítendő támogatások és a hitelek közötti egyensúlyt, és aláássa a 
helyreállítási erőfeszítéseket; úgy véli, hogy ezek a megnyirbálások csökkenteni 
fogják az eszköz erejét és a gazdaságra gyakorolt átalakító hatását; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy egyes tagállamok ismét a működési költségvetési egyenlegek 
szellemében tárgyaltak, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyták az egységes 
piachoz és az EU egész közösségéhez történő csatlakozásuk általános előnyeit;”

2. rész a fenti szövegrész

GUE/NGL, ID:
2. bek.
1. rész „üdvözli, hogy az EU állam- és kormányfői a gazdaság újraindítása érdekében az 

Európai Parlament májusi javaslatának megfelelően elfogadták egy helyreállítási 
alap létrehozását; „elismeréssel nyugtázza az Európai Helyreállítási Eszköz 
létrehozását,”

2. rész „ami történelmi lépést jelent az EU számára;”
3 . rész „sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a végleges megállapodásban a támogatási 

összetevő csökkent;”
4. rész „emlékeztet arra, hogy az Európai Helyreállítási Eszköz létrehozásához kiválasztott 

jogalap nem biztosít formális szerepet az Európai Parlament választott 
képviselőinek;”
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11. bek.
1. rész „hangsúlyozza ezért, hogy a reformnak új saját forrásokból álló kosarat is 

tartalmaznia kell, és e forrásoknak már 2021. január 1-jétől be kell épülniük az uniós 
költségvetésbe; hangsúlyozza, hogy a műanyag-hozzájárulás csupán az első, 
részleges lépést jelenti a Parlament ezen elvárásának teljesítése felé; tárgyalni kíván 
egy jogilag kötelező erejű, a költségvetési hatóság jóváhagyásához kötött 
ütemtervről, amely szerint a következő többéves pénzügyi keret első felének 
folyamán kiegészítő új saját források kerülnek bevezetésre, ilyen például az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (és annak jövőbeli bővítésből származó bevételek), 
a szén-dioxid-kibocsátás határokon történő kiigazítására szolgáló mechanizmus, egy 
digitális adó, a pénzügyi tranzakciókra kivetendő globális adó és a közös összevont 
társaságiadó-alap;” A teljes szöveg, kivéve: „ilyen például az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (és annak jövőbeli bővítésből származó 
bevételek),”

2. rész a fenti szövegrész
3 . rész „kéri, hogy a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatát használják fel arra, 

hogy szükség esetén a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret második felében kiegészítő saját forrásokat bocsássanak rendelkezésre annak 
biztosítása érdekében, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó keret végére 
megvalósuljon a célkitűzés;”


