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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. Az Álvaro Amaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 
kérelem

Jelentés: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021) (titkos szavazás (az eljárási 
szabályzat 191. cikke)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 685, 3, 4

2. Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének 
kinevezése

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0007/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 
191. cikkének (1) bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Frank Elderson
kinevezése TITK. + 571, 71, 50

3. A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 
(kodifikált szöveg) ***I

Jelentés: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 601, 77, 14

4. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása ***I

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-
0214/2020)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás és nyilatkozatok

Ideiglenes 
megállapodás

2 bizottság NSz + 582, 40, 69

Közös nyilatkozat 3 bizottság NSz + 606, 64, 21

Közös nyilatkozat 4 bizottság NSz + 643, 12, 36

A Bizottsági 
nyilatkozatai 5 bizottság NSz + 615, 56, 20

Jogalkotási aktus tervezete

a szöveg egésze 2MR1 bizottság NSz ↓

9 The Left NSz ↓3. cikk, 1. bek.

2MR2 bizottság NSz ↓

10T The Left NSz ↓9. cikk

2MR3 bizottság NSz ↓

6 The Left NSz ↓

7 The Left NSz ↓

A 6. preb. után

8 The Left NSz ↓

Bizottsági javaslat NSz ↓

5. Európai Központi Bank – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: Sven Simon (A9-0002/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

5 The Left NSz - 223, 441, 33

6 The Left NSz - 148, 455, 94

1 bek. után

26 képviselők NSz + 368, 291, 38
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

5. bek. 20 ID NSz - 178, 477, 38

5. bek. után 27 képviselők NSz - 322, 342, 33

8. bek. után 7 The Left NSz - 328, 338, 31

8 The Left NSz - 77, 523, 9711. bek. után

9 The Left NSz - 83, 476, 138

12. bek. után 10 The Left NSz - 174, 385, 138

13. bek. után 1 The Left NSz - 190, 493, 14

11 The Left NSz - 174, 354, 16914. bek. után

21 ID NSz - 157, 492, 43

18. bek. után 24 Renew NSz - 201, 336, 159

12 The Left NSz - 307, 386, 4

rész.

1/NSz + 540, 33, 124

19. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 542, 46, 109

13 The Left NSz - 301, 384, 1219. bek. után

28 képviselők NSz + 315, 286, 96

14 The Left NSz - 304, 382, 1020. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz + 545, 61, 91

28. bek. 22 ID NSz - 146, 532, 17

29. bek. 15 The Left NSz - 243, 282, 172

32. bek. után 23 ID NSz - 144, 536, 15

33. bek. után 29 képviselők NSz + 375, 261, 61

16 The Left NSz - 229, 355, 11335. bek. után

17 The Left NSz - 219, 454, 24
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 677, 17, 3

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 645, 17, 35

37. bek. 18 The Left NSz + 392, 295, 10

37. bek. után 19 The Left NSz + 411, 276, 10

J. preb. után 2 The Left NSz - 313, 372, 12

K. preb. 3 The Left NSz - 278, 389, 30

K. preb. után 25 képviselők NSz + 367, 284, 46

O. preb. után 4 The Left NSz + 355, 331, 11

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 533, 94, 63

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 20. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
19. bek.
1. rész „nyugtázza Lagarde elnök asszony elkötelezettségét amellett, hogy 

megvizsgálja, hogyan lehetne éghajlatbarát módon megváltoztatni 
az EKB műveleteit, és hogy „megvizsgálja az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem érdekében rendelkezésre álló összes 
lehetőséget”;”

2. rész „felhívja az EKB-t, hogy a fedezeti keretrendszerét hangolja össze 
az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal, és tegye közzé a 
Párizsi Megállapodáshoz való igazodásának szintjét, valamint 
vizsgálja meg az ilyen összehangolást a bankszektorban;”

36. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyetért továbbá Lagarde elnök 

asszonnyal abban, hogy az EKB-nak jobban kell kommunikálnia a 
polgárok felé azt, hogy politikái milyen hatásokat eredményeznek;”

2. rész a fenti szövegrész
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6. A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv

Jelentés: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 667, 8, 21

32. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 379, 306, 12

rész.

1/NSz + 606, 62, 29

33. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 400, 288, 9

rész.

1/NSz + 692, 4, 1

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 434, 209, 54

rész.

1/NSz + 642, 50, 5

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 417, 275, 5

rész.

1/NSz + 636, 54, 7

38. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 366, 319, 12

rész.

1/NSz + 564, 77, 56

53. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 405, 250, 42

rész.

1/NSz + 651, 8, 38

63. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 525, 144, 28
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

119. bek. 1 képviselők NSz + 358, 312, 27

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 574, 22, 95

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
32. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező”
2. rész a fenti szövegrész

33. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „(azaz a termék becsült élettartamára)”, 

„és a fordított bizonyítási teherre vonatkozó szabályok” és „és 
vezessék be a közvetlen gyártói felelősséget”

2. rész a fenti szövegrész

34. bek.
1. rész „jogalkotási intézkedésekre szólít fel a tervezett elavulást 

eredményező gyakorlatok megszüntetése érdekében”
2. rész „többek között azáltal, hogy fontolóra veszik az ilyen gyakorlatok 

felvételét a 2005/29/EK irányelv I. mellékletében szereplő 
jegyzékbe”

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

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

53. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és adózási ösztönzőkkel”
2. rész a fenti szövegrész

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

7. Az emberkereskedelem elleni irányelv végrehajtása

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
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0011/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 673, 6, 18

2/NSz + 554, 111, 31

3/NSZ + 560, 130, 7

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/NSz + 577, 102, 18

20. bek. után 10rev The Left NSz - 210, 255, 225

rész.

1/NSz + 666, 6, 25

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 585, 40, 71

rész.

1/NSz + 675, 13, 9

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 495, 143, 56

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 511, 106, 77

30. bek. után 1 ID NSz - 125, 518, 52

2T ID NSz - 138, 523, 34

rész.

1/NSz + 612, 47, 38

37. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 356, 307, 34

3 ID NSz - 163, 516, 1641. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz + 368, 271, 55

rész.

1/NSz + 657, 15, 25

44. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 550, 100, 45
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 688, 5, 4

46. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 568, 127, 2

rész.

1/NSz + 661, 8, 28

49. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 582, 108, 7

rész.

1/NSz + 686, 5, 6

55. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 659, 20, 18

rész.

1/NSz + 656, 6, 35

56. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 477, 203, 17

57. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 562, 127, 8

rész.

1/NSz + 606, 68, 22

59. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 539, 100, 58

6 Verts/ALE,
The Left

NSz - 340, 347, 10

rész.

1/NSz + 680, 14, 3

60. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 582, 32, 83

67. bek. 7 Verts/ALE,
The Left

NSz - 193, 483, 21

8 Verts/ALE,
The Left

NSz - 186, 500, 9

rész.

68. bek.

bek. eredeti 
szöveg

1/NSz + 645, 16, 36
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 480, 199, 17

3/NSZ + 589, 93, 14

71. bek. 9 Verts/ALE,
The Left

NSz - 170, 508, 19

4T ID NSz - 161, 521, 1372. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz + 364, 311, 21

78. bek. 5 ID NSz - 169, 521, 5

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 571, 61, 59

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 25., 37., 41., 72. bek.
Verts/ALE, The 
Left:

57. bek.

ECR 25., 41., 72. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
55. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „így a mezőgazdasági ágazatban zajló 

munkaerő-kizsákmányolásra;”
2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE:
21. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ugyanis az Europol jelentése szerint 

„vannak tagállamok, ahol a prostitúció legális, ez pedig jelentősen 
megkönnyíti az emberkereskedők számára, hogy a legális közeget 
felhasználják áldozataik kizsákmányolásához”; emlékeztet az 
Europol azon megállapítására, amely szerint néhány uniós 
tagállamban, ahol a prostitúció legális, a gyanúsítottak a felnőtt 
áldozatok mellett gyermekeket is ki tudtak zsákmányolni; kiemeli, 
hogy az emberkereskedelmet az emberkereskedők magas 
nyeresége és a kizsákmányolás minden formáját előmozdító 
kereslet táplálja; hangsúlyozza, hogy az emberkereskedők 
meglehetősen gyakran legális vállalkozásokat használnak a 
kizsákmányoló tevékenységek leplezésére;”

2. rész a fenti szövegrész

ECR
37. bek.



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_HU.docx 13 PE 684.210

1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák az emberkereskedelem 
áldozatainak a családi élethez való jogát”

2. rész „és mérjék fel az áldozatoknak biztosított nemzetközi védelem 
lehetséges kiterjesztését családtagjaikra; felhívja a tagállamokat, 
hogy gyorsítsák fel az áldozatok származási országukban 
veszélyeztetett családtagjaira vonatkozó, családegyesítést célzó 
eljárásokat;”

ID:
44. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a kiskorúság vélelmét”
2. rész a fenti szövegrész

59. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az 

áldozatokat még mindig vád alá helyezhetik és elítélhetik olyan 
bűncselekmények miatt, amelyek elkövetésére kényszerítették 
őket, gyakran a valamely tagállam területére való illegális 
belépéssel kapcsolatban, amely gyakran az emberkereskedelem 
velejárója; felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak egyértelmű 
rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy az emberkereskedelem 
áldozatai ellen ne indítsanak eljárást és velük szemben ne 
hozzanak szankciókat, továbbá válasszák külön az áldozatok 
védelmét a bűnüldöző szervekkel folytatott együttműködéstől, ami 
jelenleg minden terhet az áldozatokra hárít;”

2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE, The Left:
6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fogadjanak el a harmadik felek 

felelősségére vonatkozó szabályokat a kizsákmányoló anyagokat 
tároló technológiai vállalatok tekintetében”, „az 
internetszolgáltatók”, „és a technológiaalapú megoldások” és 
„például”

2. rész „fogadjanak el a harmadik felek felelősségére vonatkozó 
szabályokat a kizsákmányoló anyagokat tároló technológiai 
vállalatok tekintetében”

3. rész „az internetszolgáltatók”
4. rész „és a technológiaalapú megoldások” és „például”

46. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a kiskorúak biometrikus adatainak” és 

„felvételekor”
2. rész a fenti szövegrész

49. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri, hogy fordítsanak különös figyelmet a 

megfelelő eszközöket kidolgozó internetes platformokra; kéri, hogy 
a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály foglalkozzon az 
online erőszakkal kapcsolatos eszközök e felhasználásával;”

2. rész a fenti szövegrész

60. bek.
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1. rész „sajnálatosnak tartja, hogy az emberkereskedelem áldozatainak 
személyazonosságára vonatkozó adatok megjelennek a rendőrségi 
jelentésekben és az eljárás során, ami megnehezíti az áldozatok 
számára, hogy felszólaljanak vagy megvédjék őket a megtorlástól;”

2. rész „ösztönzi a tagállamokat, hogy a neveket és egyéb 
személyazonosító adatokat külön aktákban őrizzék, amelyek a 
rendőrség és az ügyészség számára hozzáférhetők, azonban nem 
fedhetők fel az emberkereskedelemmel gyanúsított személyek 
vagy ügyvédeik előtt, a tisztességes eljáráshoz való jog 
tiszteletben tartása mellett;”

Verts/ALE, ECR, The Left:
22. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tudatos”
2. rész a fenti szövegrész

56. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tudatos” (két előfordulás)
2. rész a fenti szövegrész

ECR, The Left:
68. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tudatos” (két előfordulás)
2. rész „tudatos” (első előfordulás)
3. rész „tudatos” (második előfordulás)

8. A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 43. cikkének 
végrehajtása

Jelentés: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 532, 103, 59

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 532, 113, 50
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4. bek. után 2 ECR NSz - 164, 516, 15

5. bek. 6 ID NSz - 158, 523, 11

5. bek. után 1 ECR NSz - 163, 524, 8

6. bek. 7 ID NSz - 120, 531, 41

9. bek. 8 ID NSz - 170, 521, 1

10. bek. 9 ID NSz - 148, 535, 9

rész.

1/NSz + 532, 150, 12

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 510, 163, 22

16. bek. után 3 ECR NSz - 154, 518, 23

rész.

1/NSz + 674, 6, 15

19. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 521, 123, 49

19. bek. után 10 ID NSz - 174, 516, 2

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 518, 163, 14

B. preb. 4 ID NSz - 150, 529, 12

G. preb. 5 ID NSz - 149, 532, 10

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 505, 124, 55

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 22. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
4. bek.
1. rész „kiemeli, hogy a határon folytatott eljárások jelenleg kivételnek 

minősülnek azon jogilag meghatározott szabály alól, amely szerint 
a menedékkérőknek joguk van belépni a tagállamok területére; 
megjegyzi, hogy számos nemzetközi védelem iránti kérelmet a 
tagállamok határain vagy tranzitzónáiban, a kérelmező belépésére 
vonatkozó határozat meghozatala előtt nyújtanak be; megjegyzi, 
hogy az ilyen esetekben a tagállamok kizárólag az eljárási irányelv 
31. cikkének (8) bekezdésében és 33. cikkében kimerítő jelleggel 
felsorolt helyzetekben, valamint az eljárási irányelv II. fejezetének 
alapelveivel és garanciáival összhangban rendelkezhetnek a 
határon folytatott eljárásokról; megjegyzi, hogy az eljárási irányelv 
szerinti határon folytatott eljárások átültetése és alkalmazása 
tagállamonként eltérő, ami az Unión belüli egységesség hiányához 
vezet; tudomásul veszi, hogy a legtöbb tagállam csak kevés 
esetben alkalmaz határon folytatott eljárásokat, sok tagállam pedig 
általában tartózkodik a határon folytatott eljárások alkalmazásától; 
rámutat ugyanakkor arra, hogy az EPRS európai végrehajtás-
értékelési tanulmánya keretében vizsgált hét tagállam közül három 
az eljárási irányelv 43. cikkében meghatározott indokokat túllépve 
alkalmazza a határon folytatott eljárásokat, egyszersmind pedig 
felhívja őket, hogy hagyjanak fel e gyakorlat alkalmazásával;”

2. rész „felhívja továbbá a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a határon 
folytatott eljárások belső határokon történő alkalmazásától;”

16. bek.
1. rész „úgy véli, hogy fontos egy független ellenőrző mechanizmus 

létrehozása, és felhívja a tagállamokat, hogy szavatolják az 
ellenőrző szervek akadálytalan hozzáférését a határon működő 
létesítményekhez az alapjogok hatékony védelmének, valamint a 
jogsértések rendszeres bejelentésének biztosítása érdekében, a 
szárazföldi határokon fennálló alapjogi problémákról szóló FRA-
jelentésben megfogalmazott ajánlásokkal összhangban;”

2. rész „úgy véli, hogy ezekben az ellenőrző szervekben független és 
illetékes nemzeti emberi jogi intézményeknek és NGO-knak, uniós 
ügynökségeknek, például az FRA-nak, továbbá nemzetközi 
szervezeteknek, többek között az UNHCR-nak is részt kell venniük;”
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19. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy az eljárási irányelv 25. cikke 

(6) bekezdésének b) pontja szűk körre korlátozza azokat a 
körülményeket, amelyek fennállása esetén a tagállamok határon 
folytatott eljárás keretében dolgozhatják fel a kísérő nélküli 
kiskorúak kérelmeit; kiemeli, hogy a vizsgált tagállamok nem 
vezettek be az életkor megállapítását szolgáló megfelelő 
módszereket; felhívja a tagállamokat, hogy szavatolják a gyermek 
mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartását, valamint a 
gyermekek, többek között az emberkereskedelem áldozatainak 
védelmét; megjegyzi, hogy az eljárási irányelv lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy felmentsék a kísérő nélküli kiskorúakat 
a határon folytatott eljárás alól, és kérelmeiket ennek megfelelően 
rendes menekültügyi eljárás keretében dolgozzák fel;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy mentsék fel a kísérő nélküli 
kiskorúakat a határon folytatott eljárások alól;”

9. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2016–2018 
közötti időszakban

Jelentés: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. bek. 2 ID NSz - 147, 527, 19

3. bek. után 10 ECR NSz + 658, 28, 10

10. bek. után 3 ID NSz - 164, 504, 23

rész.

1/NSz + 685, 6, 5

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 576, 98, 22

4T PPE NSz + 432, 252, 10

rész.

1/NSz ↓

15. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

16. bek. 5 PPE NSz + 659, 11, 26

22. bek. után 11 ECR NSz - 130, 555, 11

24. bek. után 12 ECR NSz + 649, 22, 25

37. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 566, 83, 47

6 PPE NSz + 369, 323, 4

rész.

1/NSz ↓

2/NSz ↓

43. bek.

bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ ↓

44. bek. után 1 The Left NSz + 644, 39, 12

13 ECR NSz + 643, 23, 29

14 ECR NSz - 132, 554, 9

45. bek. után

15 ECR NSz - 132, 555, 8

10. bev. hiv. után 7 ECR NSz - 325, 334, 36

8 ECR NSz - 129, 558, 8I. preb. után

9 ECR NSz - 132, 555, 8

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 676, 14, 1

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 37. bek.
PPE: 43. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
13. bek.
1. rész „emlékeztet módosított eljárási szabályzatára, amely szerint a 

képviselőknek rendszeres gyakorlattá kell tenniük, hogy kizárólag 
az átláthatósági nyilvántartásba bejegyzett érdekképviselőkkel 
találkoznak; emlékeztet arra is, hogy a képviselőknek online közzé 
kell tenniük az átláthatósági nyilvántartás alkalmazási körébe 
tartozó érdekképviselőkkel betervezett valamennyi találkozót, az 
előadók, árnyékelőadók és bizottsági elnökök pedig kötelesek 
minden jelentés esetében online közzétenni az átláthatósági 
nyilvántartás alkalmazási körébe tartozó érdekképviselőkkel 
betervezett valamennyi találkozót;”

2. rész „rámutat azonban ennek kapcsán, hogy a megválasztott 
képviselők korlátozások nélkül bárkivel találkozhatnak, akit politikai 
munkájuk szempontjából relevánsnak és fontosnak tartanak;”

ID:
15. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezen belül annak előkészítő szerveihez”
2. rész a fenti szövegrész

43. bek.
1. rész „üdvözli az európai ombudsman által indított azon vizsgálatokat, 

amelyek a Frontex ügynökség részéről a dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférés terén tapasztalható szakmai mulasztásokhoz 
kapcsolódnak;”

2. rész „sürgeti az ügynökséget, hogy jogi és erkölcsi kötelezettségeinek 
eleget téve biztosítson hozzáférést a rendelkezésre álló 
dokumentumaihoz, illetve tegye közzé azokat;” kivéve: „és 
erkölcsi”

3. rész „és erkölcsi”

10. Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a 
dolgozói szegénységre

Jelentés: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ID NSz - 93, 592, 11

rész.

1/NSz + 648, 8, 39

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 453, 191, 48
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 395, 249, 52

20. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz - 319, 320, 57

27. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 391, 224, 81

rész.

1/NSz + 575, 37, 84

33. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 355, 332, 9

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 376, 295, 24

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 410, 176, 109

37. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 429, 193, 73

38. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 468, 171, 57

40. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 380, 225, 90

41. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 409, 199, 87

rész.

1/NSz + 626, 41, 29

42. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 408, 254, 34

rész.

1/NSz + 661, 20, 15

2/NSz + 442, 230, 24

48. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 549, 71, 76
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

50. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 538, 135, 22

rész.

1/NSz + 646, 20, 30

56. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 463, 127, 105

rész.

1/NSz + 567, 69, 60

64. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 349, 316, 31

rész.

1/NSz + 528, 93, 75

67. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 368, 287, 40

rész.

1/NSz + 441, 227, 28

71. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 594, 68, 34

72. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 614, 60, 22

82. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 451, 188, 57

rész.

1/NSz + 679, 9, 8

83. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 591, 75, 30

90. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 383, 297, 16

102. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 341, 267, 88

rész.

1/NSz + 628, 23, 45

103. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 481, 189, 26
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/NSZ + 396, 257, 43

rész.

1/NSz + 621, 5, 70

108. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 385, 229, 82

rész.

1/NSz + 650, 23, 22

110. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 350, 310, 34

rész.

1/NSz + 639, 28, 28

2/NSz + 386, 264, 45

111. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 426, 227, 42

rész.

1/NSz + 598, 81, 16

BK. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 388, 259, 48

Állásfoglalási indítványa (EMPL 
bizottság) (a szöveg egésze)

NSz + 365, 118, 208

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 20., 27., 34., 36., 37., 38., 40., 41., 50., 72., 82., 90., 102. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
BK. preb.
1. rész „mivel a platformalapú munkavégzés fő indítékai a jelek szerint a 

kiegészítő jövedelem, a nagyobb rugalmasság, a 
tapasztalatszerzés, az ügyfelek vonzása és a hagyományos 
munkaerőpiaci lehetőségek hiánya; mivel a platformalapú 
munkavégzés általában pozitív a munkaerő-piaci integráció 
szempontjából;”

2. rész „mivel a platformalapú munkavégzés heterogén, és ennek 
következtében egy mindenkire egységesen alkalmazható 
megoldás megakadályozná fontos munkavégzési formák 
megjelenését;”

4. bek.



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_HU.docx 23 PE 684.210

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az idősebb nők, az egyedülálló nők és az 
egyedülálló anyák, a menekült és a migráns nők, a színes bőrű nők, 
az etnikai kisebbségekhez tartozó nők, a homoszexuális, 
biszexuális és transznemű nők, valamint a fogyatékossággal élő 
nők esetében”

2. rész a fenti szövegrész

20. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az európai szerződésekben szükség van 

egy, a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvre, amely 
garantálja”

2. rész a fenti szövegrész

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

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

48. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nulla órás munkaszerződések” és „és 

hogy a munkával kapcsolatos képzéseket munkaidőben kell 
megtartani;”

2. rész „a nulla órás munkaszerződések”
3. rész „és hogy a munkával kapcsolatos képzéseket munkaidőben kell 

megtartani”

56. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az egyenlőségre vonatkozó 

szabályok betartását, fel kell számolni a megkülönböztetés 
valamennyi formáját, különös tekintettel a bérek és a 
munkakörülmények vonatkozásában, gondoskodni kell az 
esélyegyenlőségről, és meg kell szüntetni a hátrányos helyzetű 
csoportokat sújtó joghézagokat;”

2. rész „emellett szorgalmazza a megkülönböztetésmentességről szóló 
horizontális irányelv útjában álló akadályok azonnali 
felszámolására;”

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

67. bek.
1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Covid19-válság következtében 

növekedhet az atipikus és bizonytalan foglalkoztatás aránya; 
hangsúlyozza, hogy a jogszabályban előírt minimálbérnek minden 
munkavállalóra ki kell terjednie”

2. rész „így az atipikus módon foglalkoztatott munkavállalók jelenleg 
kizárt kategóriáira is;”

71. bek.
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1. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy fokozatosan szüntessék meg a nulla 
órás munkaszerződések alkalmazását;”

2. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a 
nem önként választott részidős munkavégzés kérdésével, és 
tegyenek komoly erőfeszítéseket a határozatlan időre szóló 
foglalkoztatás előmozdítása és a folyamatosan megújított 
ideiglenes szerződések alkalmazásának korlátozása érdekében;”

83. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a szakmai gyakorlatokra a vállalatoknak 

befektetésként, és nem ingyenes munkaként kell tekinteniük; 
emlékeztet arra, hogy a fiataloknak sok esetben nincs más 
jövedelemforrásuk, míg gyakornokként dolgoznak; értékesnek és 
alapvető fontosságúnak tartja a gyakornokok hozzájárulását, és 
úgy véli, hogy megérdemlik a díjazást;”

2. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vessenek véget a 
díjazással nem járó szakmai gyakorlatoknak, és garantáljanak 
tisztességes fizetéssel járó, magas színvonalú szakmai 
gyakorlatokat;”

103. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 

annak biztosítására, hogy olyan vállalkozások ne kapjanak 
pénzügyi támogatást, amelyeket az adózási szempontból nem 
együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós 
jegyzékéről szóló tanácsi következtetések 1. mellékletében 
felsorolt országokban vettek nyilvántartásba;” és „és 
tartózkodjanak a részvények visszavásárlásától, valamint attól, 
hogy bónuszokat fizessenek ki a menedzsmentnek, illetve 
osztalékot fizessenek a részvényeseknek;”

2. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy 
olyan vállalkozások ne kapjanak pénzügyi támogatást, amelyeket 
az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek 
felülvizsgált európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi 
következtetések 1. mellékletében felsorolt országokban vettek 
nyilvántartásba;”

3. rész „és tartózkodjanak a részvények visszavásárlásától, valamint attól, 
hogy bónuszokat fizessenek ki a menedzsmentnek, illetve 
osztalékot fizessenek a részvényeseknek;”

108. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az alacsony jövedelmű munkavállalók 

esetében nagyobb a kockázata annak, hogy ki legyenek téve a 
Covid19-fertőzésnek, mivel olyan ágazatokban – például a 
gondozási és a fuvarozási ágazatban – dolgoznak, ahol jelentősen 
több az emberi érintkezés, vagy online platformokon keresztül 
vállalnak munkát, a távmunka lehetősége nélkül;”

2. rész „erőteljesen bírálja a Covid19 besorolásának elhúzódó végrehajtási 
folyamatát a biológiai anyagokról szóló irányelvben; szorgalmazza 
a biológiai anyagokról szóló irányelv sürgős felülvizsgálatát annak 
a globális járványokhoz és más rendkívüli körülményekhez való 
hozzáigazítása céljából annak érdekében, hogy a munkavállalók a 
lehető leghamarabb teljes körű védelmet kapjanak az expozíciós 
kockázatokkal szemben;”



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_HU.docx 25 PE 684.210

110. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tegyenek javaslatot egy, a munkahelyi 

stresszről szóló irányelvre, meghatározva a” és „vállalati 
iránymutatásokat”

2. rész a fenti szövegrész

111. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szegénység és a társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenségek felszámolását tűzze ki célul” és „kiemeli, hogy az 
Európai Parlamentet teljes mértékben be kell vonni a helyreállítási 
terv előzetes és utólagos ellenőrzésébe, és minden megválasztott 
képviselőjének hivatalos szerepet kell kapnia annak biztosítása 
érdekében, hogy a végrehajtás folyamata maradéktalanul 
demokratikus és átlátható legyen;”

2. rész „a szegénység és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 
felszámolását tűzze ki célul” 

3. rész „kiemeli, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben be kell 
vonni a helyreállítási terv előzetes és utólagos ellenőrzésébe, és 
minden megválasztott képviselőjének hivatalos szerepet kell 
kapnia annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtás folyamata 
maradéktalanul demokratikus és átlátható legyen;”

11. A Covid19 hatása a fiatalokra és a sportra

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0115/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0115/2021 
(CULT bizottság)

1. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 673, 8, 13

rész.

1/NSz + 658, 17, 20

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 555, 83, 57

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 589, 80, 26

rész.11. bek. bek. eredeti 
szöveg

1/NSz + 675, 7, 11
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 542, 138, 14

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 688, 3, 4

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 656, 2, 37

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 679, 6, 10

rész.

1/NSz + 685, 7, 3

2/NSz + 672, 18, 5

3/NSZ + 547, 140, 8

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/NSz + 571, 20, 104

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 592, 42, 57

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1., 7., 11., 13., 14., 15. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „migránsok és menekültek, valamint az 

LGTBIQ+-közösséghez tartozó”
2. rész a fenti szövegrész

ID:
5. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a partnerországokból” „vízumkiadására 

vonatkozó korlátozások fokozott szigorítása”
2. rész a fenti szövegrész

ECR, ID:
16. bek.



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_HU.docx 27 PE 684.210

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mint a kölcsönös tisztelet és megértés, a 
szolidaritás, a sokféleség, a méltányosság, az együttműködés és a 
polgári szerepvállalás”, „másrészt előmozdítja a kohéziót, valamint 
a migránsok és a menekültek integrációját” és „e tekintetben 
felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a sporton keresztüli 
befogadást, és tárjon fel új utakat a sport hatásának és 
hatókörének maximalizálása érdekében; felszólít az alacsony 
jövedelmű családok fokozott támogatására annak érdekében, hogy 
gyermekeik részt vehessenek a sportban és egyéb szabadidős 
tevékenységekben;”

2. rész „mint a kölcsönös tisztelet és megértés, a szolidaritás, a 
sokféleség, a méltányosság, az együttműködés és a polgári 
szerepvállalás”

3. rész „másrészt előmozdítja a kohéziót, valamint a migránsok és a 
menekültek integrációját”

4. rész „e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a sporton 
keresztüli befogadást, és tárjon fel új utakat a sport hatásának és 
hatókörének maximalizálása érdekében; felszólít az alacsony 
jövedelmű családok fokozott támogatására annak érdekében, hogy 
gyermekeik részt vehessenek a sportban és egyéb szabadidős 
tevékenységekben;”

12. A pénzügyi eszközök piaca ***I

Jelentés: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

12 bizottság NSz + 339, 294, 57

13. Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre 
vonatkozó célzott kiigazítások a Covid19-világjárványt követő 
helyreállítás elősegítése érdekében ***I

Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás és nyilatkozat

Ideiglenes 
megállapodás

2 bizottság NSz + 585, 50, 55

A Bizottság 
nyilatkozata 3 bizottság NSz + 557, 36, 96
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14. Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási 
szabályok: ideiglenes könnyítés ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a szöveg egésze
1

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

NSz + 689, 3, 1

Bizottsági javaslat NSz + 683, 3, 4

15. A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó 
ideiglenes intézkedések (II. salátarendelet) ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 676, 1, 16

2/NSz + 569, 108, 16

3/NSZ + 568, 108, 17

4/NSz + 568, 109, 16

a szöveg egésze 1
PPE, S&D, 

Renew, 
ECR

5/NSz + 638, 39, 16

Bizottsági javaslat NSz + 647, 24, 19

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
1. módosítás
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1. rész a szöveg egésze, kivéve: „június” (a 9., 10., 20. 
preambulumbekezdésben és az alábbi cikkekben: 4§1, 4§2, 4§3, 
4§4, 4§6, 5§1, 5§2, 5§3, 5§5, 9§1, 9§2, 9§3, 9§5, 10§1, 10§2, 10§3, 
10§5, 15§1, 15§2, 15§3, §15§5, 16§1, 16§2, 16§3, 16§5), „tíz hónap” 
(a következő preambulumbekezdésekben: 9, 10, 13, 20 és az 
alábbi cikkekben: 4§1, 4§4, 5§1, 5§2, 5§3, 9§1, 9§2, 9§3, 10§1, 
10§2, 10§3, 15§1, 15§2, 15§3, 16§2, 16§3), „május 31.” (a 22. 
preambulumbekezdésben és az alábbi cikkekben: 2§7, 3§3, 4§4, 
5§3, 7§3, 8§3, 9§3, 10§3, 11§3, 14§2, 15§3, 16§3, 17§3) és 
„szeptember” (az alábbi cikkeben: 16§1, 16§2)

2. rész „június” (a következő preambulumbekezdésekben: 9, 10, 20 és az 
alábbi cikkekben: 4§1, 4§2, 4§3, 4§4, 4§6, 5§1, 5§2, 5§3, 5§5, 9§1, 
9§2, 9§3, 9§5, 10§1, 10§2, 10§3, 10§5, 15§1, 15§2, 15§3, §15§5, 
16§1, 16§2, 16§3, 16§5)

3. rész „tíz hónap” (a következő preambulumbekezdésekben: 9, 10, 13, 20 
és az alábbi cikkekben: 4§1, 4§4, 5§1, 5§2, 5§3, 9§1, 9§2, 9§3, 10§1, 
10§2, 10§3, 15§1, 15§2, 15§3, 16§2, 16§3)

4. rész „május 31” (a 22. preambulumbekezdésben és az alábbi 
cikkekben: 2§7, 3§3, 4§4, 5§3, 7§3, 8§3, 9§3, 10§3, 11§3, 14§2, 
15§3, 16§3, 17§3)

5. rész „szeptember” (az alábbi cikkekben: 16§1, 16§2)

16. Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás

Jelentés: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

12 PPE NSz + 587, 63, 33

rész.

1/NSz ↓

1. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

13 PPE NSz + 595, 15, 732. bek.

40 The Left NSz - 28, 570, 85

14. bek. után 41 The Left NSz - 43, 587, 53

17. bek. 14 PPE NSz + 592, 71, 20

19. bek. 15 PPE NSz + 582, 74, 27

20. bek. 42T The Left NSz - 99, 572, 11

43T The Left NSz - 83, 583, 1621. bek.

16 PPE NSz + 587, 75, 21
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

22. bek. 44T The Left NSz - 97, 573, 12

23. bek. 45T The Left NSz - 87, 584, 12

23. bek. után,
3 a alcím

17 PPE NSz + 567, 30, 84

24. bek. 46 The Left NSz - 69, 584, 30

25. bek. 47T The Left NSz - 49, 597, 36

48 The Left NSz + 441, 152, 8825. bek. után

49 The Left NSz - 285, 289, 106

26. bek. 50 The Left NSz - 28, 585, 70

51 The Left NSz - 33, 601, 4827. bek.

18 PPE NSz + 586, 74, 23

29. bek. 52 The Left NSz - 32, 607, 44

31. bek. 53T The Left NSz - 62, 590, 31

32. bek. 54T The Left NSz - 59, 604, 20

55T The Left NSz - 62, 582, 3733. bek.

19 PPE NSz + 589, 63, 30

34. bek. 56 The Left NSz - 48, 605, 29

36. bek. után,
4. alcím

20 PPE NSz + 666, 14, 3

1 Renew NSz + 334, 322, 27

rész.

1/NSz ↓

38. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

38. bek. után 2 S&D NSz + 577, 70, 36

57 The Left NSz - 36, 562, 8352. bek.

5 ECR NSz + 535, 104, 42

54. bek. 58 The Left NSz - 59, 588, 35
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 628, 15, 40

55. bek. 59 The Left

2/NSz - 239, 332, 112

56. bek. 60T The Left NSz - 60, 605, 17

57. bek. 61 The Left NSz - 61, 582, 40

58. bek. 6 ECR NSz + 531, 106, 44

59. bek. 62 The Left NSz - 47, 599, 36

63 The Left NSz - 66, 598, 1960. bek.

21 PPE NSz + 585, 76, 22

63. bek. után 64 The Left NSz - 53, 526, 104

64. bek. 3 S&D NSz + 617, 48, 18

65. bek. 65 The Left NSz - 31, 586, 66

66. bek. után,
5a. alcím

22 PPE NSz + 628, 18, 37

69. bek. 66T The Left NSz - 37, 591, 55

71. bek. után 23 PPE NSz + 618, 15, 49

72. bek. után, 
5b. alcím

24 PPE NSz + 564, 55, 64

75. bek. után,
6. alcím

25 PPE NSz + 652, 7, 24

80. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 549, 91, 42

83. bek. 67 The Left NSz - 93, 551, 39

89. bek. 68 The Left NSz + 587, 25, 70

91. bek. 26 PPE NSz + 657, 21, 4

91. bek. után 27 PPE NSz + 600, 17, 65

94. bek. 69 The Left NSz - 86, 535, 60

96. bek. 70 The Left NSz - 79, 577, 26
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 478, 113, 91

102. bek. után 72 The Left

2/NSz - 97, 474, 111

rész.

1/NSz + 583, 76, 23

109. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 484, 121, 74

110. bek. 74 The Left NSz - 58, 584, 40

122. bek. után,
8. alcím

28 PPE NSz + 596, 36, 50

126. bek. 75T The Left NSz - 41, 605, 37

127. bek. 76 The Left NSz - 70, 604, 9

128. bek. 77 The Left NSz - 57, 587, 39

135. bek. 78T The Left NSz - 75, 561, 47

136. bek. 79T The Left NSz - 66, 572, 44

4. bev. hiv. után 29 The Left NSz - 69, 568, 46

8. bev. hiv. után 30 The Left NSz - 68, 564, 51

14. bev.hiv. 7 PPE NSz + 562, 26, 95

21. bev. hiv. után 8 PPE NSz + 624, 14, 45

A. preb. 32 The Left NSz - 31, 605, 47

B. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 575, 82, 25

D. preb. után 33 The Left NSz - 23, 622, 37

E. preb. után 9 PPE NSz + 597, 30, 55

J. preb. 10 PPE NSz + 633, 7, 43

O. preb. 34T The Left NSz - 19, 638, 26

O. preb. után 35 The Left NSz - 71, 586, 26

R. preb. után 36 The Left NSz - 72, 587, 24
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

S. preb. után 37 The Left NSz - 31, 611, 41

T. preb. 11 PPE NSz + 622, 21, 40

Y. preb. 38 The Left NSz - 49, 607, 27

AC. preb. 4 ECR NSz + 546, 87, 50

AD. preb. után 39 The Left NSz - 52, 597, 33

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 526, 79, 71

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 80. bek., B. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
1. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás tükrözi az EU és Ukrajna 
politikai társulás és gazdasági integráció iránti közös törekvését, és 
reformtervként szolgálhat, és hangsúlyozza annak kiemelkedő 
fontosságát, különösen a jelenlegi kivételes időszakokban;”

2. rész „sürgeti a megállapodás teljes körű végrehajtását és a benne rejlő 
lehetőségek kiaknázását; sürgeti továbbá az ukrán hatóságokat, 
hogy a Covid19-világjárvány által támasztott kihívások ellenére 
továbbra is tartsák napirendjükön kiemelt helyen ennek 
végrehajtását; hangsúlyozza, hogy az Ukrajnának nyújtott uniós 
támogatásra szigorú feltételrendszer vonatkozik, és ismételten 
hangsúlyozza, hogy Ukrajnának újra elkötelezettséget kell 
tanúsítania a reformok és az uniós elvekhez való ragaszkodás 
iránt; emlékeztet arra, hogy a megállapodás aktualizálásra szorul, 
a szabályozási keretek és a gazdasági fejlesztési igények 
változásait megfelelően figyelembe véve, a nyomon követési 
mechanizmusok megerősítése érdekében;”

PPE:
38. bek.
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1. rész „aggasztja azonban az alkotmánybíróság 2020. október 27-i 
ítélete, amely joghézagot teremtett az ukrán korrupcióellenes 
struktúrában, és súlyosan meggyengíti a NAPC-t; sürgeti az ukrán 
hatóságokat, hogy a korrupció elleni küzdelem érdekében 
folytassák erőfeszítéseiket egy teljes mértékben működőképes, 
hatékony és átfogó intézményi struktúra visszaállítása céljából, 
beleértve az igazságszolgáltatást is, teljes mértékben megőrizve ez 
utóbbinak a végrehajtói és jogalkotói hatalomtól való 
függetlenségét; hangsúlyozza, hogy a teljes körű felhatalmazással 
rendelkező NAPC döntő szerepet játszik ebben az összefüggésben, 
és hogy az alkotmánybíróság határozatát nem szabad ürügyként 
felhasználni annak gyengítésére vagy mellőzésére;”

2. rész „bízik abban, hogy a különböző politikai szereplők – különösen a 
Verhovna Rada – azonnali reakciója hamarosan olyan 
jogszabályokhoz vezet, amelyek megszüntetik ezt a joghézagot, 
amely gyengíti a korrupcióellenes erőfeszítéseket;”

59. módosítás
1. rész „hangsúlyozza, hogy Kelet-Ukrajnában a frontvonal két oldalán élő 

több mint 3,5 millió ember még mindig a humanitárius 
segítségnyújtástól és védelemtől függ, mivel a vízellátás és a 
villamosenergia-szolgáltatás leállásával kell szembenéznie; 
megjegyzi, hogy a jelenlegi Covid19-világjárvány súlyosbította 
azokat a kihívásokat, amelyekkel ezek az emberek szembesülnek; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy az ENSZ szerveivel együttműködve 
tegyen több erőfeszítést a segítségnyújtás érdekében a jelenlegi 
humanitárius válság idején, a humanitárius szükségletek 
áttekintéséről szóló dokumentummal összhangban;”

2. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az 1,4 millió belső 
menekült megélhetésének támogatására;”

S&D:
72. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ne csak az Európa-párti civil szervezeteket 

támogassák, hanem azokat is, amelyek”
2. rész a fenti szövegrész

PPE, S&D:
109. bek.
1. rész „hangsúlyozza Ukrajna stratégiai tranzitországként betöltött 

szerepét a gázszállítás terén, valamint a nemzeti földgázszállító 
rendszer korszerűsítésének szükségét, és az EU energiapiacába 
történő integrációjának fontosságát, a társulási megállapodás 
frissített XXVII. mellékletének hatékony végrehajtása alapján; 
üdvözli az EU által ösztönzött hosszú távú gáztranzit-szerződés 
aláírását;”
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2. rész „aggodalmát fejezi ki az Északi Áramlat 2 csővezetékének 
építésével kapcsolatban, és megismétli annak hosszú távú 
alapvető politikai, gazdasági és biztonsági kockázatait; megjegyzi, 
hogy a csővezeték megerősíti az EU orosz gázellátástól való 
függőségét, veszélyezteti az EU belső piacát, nincs összhangban az 
EU energiapolitikájával vagy stratégiai érdekeivel, és negatív 
következményekkel járhat a háború sújtotta Ukrajnára nézve; ezért 
– korábbi állásfoglalásaival összhangban – felhívja az összes 
érdekelt felet, különösen a tagállamok és Európa érdekelt feleit, 
hogy a projekt leállítása érdekében használják ki a rendelkezésre 
álló jogi záradékokat;”

Egyéb
A 31. módosítást törölték.
A The Left képviselőcsoport visszavonta a 71. és 73. sz. módosításokat.

17. A fenntartható versenyképességre, a társadalmi 
méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai 
készségfejlesztési program

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0108/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0108/2021 
(EMPL bizottság)

rész.

1/NSz + 665, 12, 15

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 595, 85, 12

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 340, 295, 57

rész.

1/NSz + 678, 3, 11

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 592, 10, 90

rész.

1/NSz + 520, 91, 80

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 392, 245, 55
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 653, 31, 7

20. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 553, 54, 84

rész.

1/NSz + 627, 38, 24

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 390, 242, 59

rész.

1/NSz + 669, 14, 9

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 599, 86, 7

rész.

1/NSz + 652, 5, 34

2/NSz + 656, 28, 8

3/NSZ + 511, 139, 42

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/NSz + 515, 137, 40

rész.

1/NSz + 661, 13, 18

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 387, 215, 90

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 592, 52, 47

rész.

1/NSz + 648, 12, 32

2/NSz + 538, 133, 21

45. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 466, 223, 3

rész.

1/NSz + 601, 34, 57

L. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 365, 322, 5
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 687, 3, 2

2/NSz + 625, 54, 13

T. preb. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 617, 55, 20

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 606, 12, 72

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 13. bek.
ECR 28. bek.
ID: L. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
L. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „2030-ig 60%-kal”
2. rész a fenti szövegrész

18. bek.
1. rész „kéri a kék kártyára vonatkozó jelenlegi javaslat feloldását”
2. rész „annak érdekében, hogy az európai vállalatok számára biztosítsák 

a versenyképességük fenntartásához vagy az arra való 
törekvéshez szükséges kompetenciákat;”

21. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza a nemi szempontból 

érzékeny munkaerő-felvételi és -kiválasztási folyamatok 
szükségességét a magán- és az állami szektorban, különösen 
azokon a jövőbemutató területeken, mint például a STEM és a 
digitális ágazat, ahol a nők alulreprezentáltak;”

2. rész a fenti szövegrész

26. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a SURE rendszeren 

keresztül;”
2. rész a fenti szövegrész

ECR
15. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy sok polgár értékes készségekre és 

tapasztalatokra tesz szert a formális oktatási vagy képzési 
rendszeren kívül, például említve a fogyatékossággal élő vagy idős 
személyek gondozását végző házi gondozók esetét;”

2. rész „úgy véli, hogy ezeket az informális készségeket el kell ismerni, 
mivel segíthetik a házi gondozókat munkaerőpiaci lehetőségeik 
bővítésében;”



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_HU.docx 38 PE 684.210

ID:
T. preb.
1. rész „mivel az oktatási, képzési és készségfejlesztési politikák a 

tagállamok hatáskörébe tartoznak;”
2. rész „mivel az Unió fontos szerepet játszik a tagállamok e területeken 

hozott intézkedéseinek támogatásában, koordinálásában és 
kiegészítésében;”

3. rész „mivel az új kihívások miatt európai eszközöket és támogatási 
politikákat kell mobilizálni az európai oktatási térségen belül; mivel 
az olyan uniós programok, mint az Erasmus+, az európai ifjúsági 
garancia és az Európai Szolidaritási Testület projektjei, fontos 
szerepet játszanak a fiatalok készségfejlesztésében;”

2. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a kisebbségek, köztük a romák, valamint 

a migráns háttérrel rendelkezők”
2. rész a fenti szövegrész

20. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „képzés révén történő”
2. rész a fenti szövegrész

22. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy az etnikai kisebbségekhez tartozó”
2. rész a fenti szövegrész

ECR, ID:
23. bek.
1. rész „nagy érdeklődéssel veszi tudomásul a digitális megoldások – 

például a távmunka – elterjedéséből adódó lehetőségeket és 
kihívásokat, amelyek szempontjából döntő fontosságú a digitális 
készségek fejlesztése;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy olyan európai jogi keretre van szükség, 
amelynek célja a távmunka feltételeinek és a kijelentkezés jogának 
szabályozása Unió-szerte, valamint az új készségek elsajátítása 
által vezérelt tisztességes munka- és foglalkoztatási feltételek 
biztosítása a digitális gazdaságban;” kivéve: „olyan európai jogi 
keretre van szükség, amelynek célja a távmunka feltételeinek és” 
és „Unió-szerte”

3. rész „olyan európai jogi keretre van szükség, amelynek célja a 
távmunka feltételeinek és”

4. rész „Unió-szerte”

PPE, ID:
45. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a fogyatékossággal élők, az 

idősek, a hajléktalanok, a NEET-fiatalok és a migráns háttérrel 
rendelkezők”

2. rész „például a fogyatékossággal élők, az idősek, a hajléktalanok, a 
NEET-fiatalok”

3. rész „és a migráns háttérrel rendelkezők”
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18. Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0109/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0109/2021 
(ITRE bizottság)

állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)
NSz + 642, 29, 21

19. A jemeni humanitárius és politikai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0118/2021, B9-0119/2021, B9-
0121/2021, B9-0123/2021, 
B9-0124/2021, B9-0127/2021, B9-0129/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0119/2021/REV.
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

rész.

1/NSz + 643, 11, 36

2/NSz + 637, 14, 39

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 422, 230, 38

8. bek. 19 PPE NSz - 325, 350, 15

rész.

1/NSz + 626, 24, 40

8. bek. után 17 PPE

2/NSz + 398, 239, 53

7 The Left NSz - 231, 317, 14211. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz + 407, 114, 168

12. bek. 15 ECR NSz + 333, 286, 71
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz ↓

2/NSz ↓

bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ ↓

13. bek. után 8 The Left NSz - 58, 588, 44

14. bek. után 9 The Left NSz - 56, 598, 36

16. bek. után 10 The Left NSz - 44, 613, 33

18. bek. után 11 The Left NSz - 41, 639, 10

19. bek. után 12 The Left NSz - 45, 598, 47

24. bek. 18 PPE NSz + 345, 297, 48

A. preb. 1 The Left NSz - 40, 607, 43

2 The Left NSz - 44, 600, 46B. preb. után

16 PPE NSz + 326, 311, 53

C. preb. után 3 The Left NSz - 85, 597, 8

D. preb. után 4 The Left NSz - 60, 579, 51

E. preb. után 5 The Left NSz - 61, 581, 48

F. preb. után 6 The Left NSz - 95, 563, 32

G. preb. után 13 ECR NSz - 297, 347, 46

rész.

1/NSz + 601, 51, 37

P. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 386, 260, 43

S. preb. 14 ECR NSz - 98, 550, 42

rész.

1/NSz + 671, 17, 2

T. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 645, 22, 23
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 638, 12, 44

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0118/2021 ID NSz ↓

B9-0119/2021 The Left NSz ↓

B9-0121/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0123/2021 PPE NSz ↓

B9-0124/2021 S&D NSz ↓

B9-0127/2021 Renew NSz ↓

B9-0129/2021 ECR NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 11. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
T. preb.
1. rész „mivel a jemeni politikai és biztonsági helyzet romlása terrorista 

csoportok jelenlétének terjedését és megszilárdulását 
eredményezte, ilyenek többek között az Arab-félszigeten al-Kaida 
néven is ismert Anszár al-Saría és a Dáis úgynevezett jemeni 
tartománya, amelyek továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a 
terület kis részeit,”

2. rész „valamint a Hezbollah katonai szárnya, amely szerepel a terrorista 
szervezetek uniós listáján;”

ECR
P. preb.
1. rész „mivel a Parlament ismételten felszólított arra, hogy tekintettel a 

nemzetközi humanitárius és emberi jogi jogszabályok Jemenben 
elkövetett súlyos megsértésére, vezessenek be uniós szintű 
tilalmat a biztonsági berendezések bármely formájának a szaúdi 
vezetésű koalíció tagjai – köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab 
Emírségek – számára való exportjára, értékesítésére, frissítésére és 
karbantartására; mivel egyes tagállamok tilalmat vezettek be a 
Szaúd-Arábia vezette koalíció tagjai részére történő 
fegyverkivitelre, beleértve Németország Szaúd-Arábiába irányuló 
fegyverkiviteli tilalmát, valamint Olaszországnak a Szaúd-Arábiába 
és az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló fegyverkiviteli tilalmát, 
és mivel mások ugyanezt fontolgatják;”
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2. rész „mivel egyes tagállamok továbbra is fegyvereket exportálnak 
Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe, amelyeket 
esetlegesen Jemenben használnak majd, megsértve ezzel a 
fegyverkivitelről szóló, jogilag kötelező erejű 2008/944/KKBP 
tanácsi közös álláspontot;”

S&D:
17. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kliens”
2. rész a fenti szövegrész

ECR, ID:
6. bek.
1. rész „meggyőződése, hogy bármely hosszú távú megoldásnak 

foglalkoznia kell az országban tapasztalható instabilitás kiváltó 
okaival, valamint teljesítenie kell a jemeni nép jogos követeléseit, 
és meg kell felelnie törekvéseinek; újólag megerősíti, hogy 
támogat minden olyan békés politikai erőfeszítést, amelynek célja 
Jemen szuverenitásának, függetlenségének és területi 
integritásának védelme; elítéli a külföldi beavatkozást Jemenben, 
ideértve a külföldi csapatok és zsoldosok helyszíni jelenlétét;” 
kivéve: „és területi integritásának”

2. rész „és területi integritásának”
3. rész „felszólít valamennyi külföldi erő azonnali kivonására a jemeniek 

közötti politikai párbeszéd elősegítése érdekében;”

Renew, ECR:
12. bek.
1. rész „e cél érdekében üdvözli több tagállam azon döntését, hogy 

megtiltja a Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe 
irányuló fegyverkivitelt;”

2. rész „felhívja az összes tagállamot, hogy állítsák le a fegyverkivitelt a 
szaúdi vezetésű koalíció valamennyi tagja felé; felhívja az 
alelnököt/főképviselőt, hogy számoljon be az uniós tagállamok és a 
szaúdi vezetésű koalíció tagjai közötti katonai és biztonsági 
együttműködés aktuális helyzetéről;”

3. rész „elítéli, hogy iráni magánszemélyek és szervezetek jelentős 
mennyiségű fegyvert és alkatrészt szállítanak a húszi mozgalom 
számára;”

Egyéb
Fabio Massimo Castaldo szintén támogatta az RC-B9-0119/2021 sz. közös 
állásfoglalási indítványt.

20. A mianmari helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-
0120/2021, B9-0122/2021, 
B9-0125/2021, B9-0128/2021
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0116/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

1 bek. után 1 ID NSz - 170, 512, 7

3. bek. után 2 ID NSz - 92, 577, 20

12. bek. után 3 ID NSz - 105, 562, 21

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 649, 19, 23

16. bek. után 4 ID NSz - 95, 567, 27

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 667, 1, 27

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0116/2021 The Left NSz ↓

B9-0117/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0120/2021 S&D NSz ↓

B9-0122/2021 Renew NSz ↓

B9-0125/2021 ECR NSz ↓

B9-0128/2021 PPE NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 14. bek.

Egyéb
Fabio Massimo Castaldo szintén támogatta az RC-B9-0116/2021 sz. közös 
állásfoglalási indítványt.

21. Ruanda, Paul Rusesabagina ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-
0132/2021, B9-0133/2021, 
B9-0134/2021, B9-0135/2021
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0130/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

9 bek. után 4 ID NSz - 99, 537, 53

11. bek. után 5 ID NSz - 145, 537, 7

13. bek. után 3 The Left NSz - 116, 494, 80

B. preb. után 1 The Left NSz + 435, 240, 16

J. preb. után 2 The Left NSz - 121, 469, 101

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 659, 1, 35

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0130/2021 The Left NSz ↓

B9-0131/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0132/2021 S&D NSz ↓

B9-0133/2021 Renew NSz ↓

B9-0134/2021 ECR NSz ↓

B9-0135/2021 PPE NSz ↓

22. A kazahsztáni emberi jogi helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-
0145/2021, B9-0146/2021, 
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0144/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

12. bek. után 3 The Left NSz + 405, 271, 14

13. bek. 1 The Left NSz + 391, 230, 69

19. bek. után 2 The Left NSz - 172, 442, 75
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 598, 43, 52

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0143/2021 ID NSz ↓

B9-0144/2021 The Left NSz ↓

B9-0145/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0146/2021 S&D NSz ↓

B9-0147/2021 Renew NSz ↓

B9-0148/2021 ECR NSz ↓

B9-0149/2021 PPE NSz ↓

23. Az ugandai politikai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-
0138/2021, B9-0139/2021, 
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0138/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

rész.

1/NSz + 654, 18, 19

2/NSz + 605, 47, 39

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 488, 151, 52

16. bek. 1 ID NSz - 150, 534, 5

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 626, 31, 34

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 632, 15, 48

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

B9-0136/2021 ID NSz ↓

B9-0137/2021 The Left NSz ↓

B9-0138/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0139/2021 S&D NSz ↓

B9-0140/2021 Renew NSz ↓

B9-0141/2021 ECR NSz ↓

B9-0142/2021 PPE NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 18. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
15. bek.
1. rész „ragaszkodik ahhoz, hogy az EU és más nemzetközi szereplők 

tartsák fenn és erősítsék meg Ugandával kapcsolatos integrált és 
összehangolt megközelítésüket, amely magában foglalja a jó 
kormányzás, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását, 
valamint az igazságszolgáltatási rendszer és a jogállamiság 
megerősítését, és sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy aggályaikat 
nyilvános és diplomáciai csatornákon keresztül vessék fel;”

2. rész „megismétli, hogy az Ugandában elkövetett emberi jogi 
jogsértésekért felelős személyekkel és szervezetekkel szemben 
alkalmazandó szankciókat uniós szinten kell elfogadni az új uniós 
emberi jogi szankciós mechanizmus” „keretében;”

3. rész „az úgynevezett „uniós Magnyickij-törvény” ”
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24. 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a 
nők jogai terén előttünk álló kihívások

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0113/2021, B9-0114/2021/REV

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0114/2021/REV
(PPE, S&D, Verts/ALE, The Left, Renew)

1 bek. után 5 ID NSz - 143, 536, 9

rész.

1/NSz + 677, 3, 9

2/NSz + 553, 23, 114

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 549, 90, 50

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 515, 110, 64

rész.

1/NSz + 534, 99, 55

2/NSz + 489, 147, 50

3/NSZ + 495, 129, 62

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/NSz + 461, 145, 80

6 ID NSz - 150, 520, 169. bek. után

7 ID NSz - 133, 516, 37

10. bek. után 8 ID NSz - 145, 521, 21

rész.

1/NSz + 602, 47, 41

2/NSz + 531, 134, 24

3/NSZ + 537, 131, 21

4/NSz + 589, 92, 8

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

5/NSz + 530, 144, 14
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 483, 120, 84

rész.

1/NSz + 605, 32, 53

2/NSz + 514, 141, 34

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 353, 274, 63

rész.

1/NSz + 569, 51, 70

20. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 520, 92, 78

rész.

1/NSz + 526, 120, 44

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 508, 144, 38

rész.

1/NSz + 658, 21, 10

2/NSz + 581, 92, 15

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 460, 169, 58

23. bek. után 10 ID NSz - 165, 518, 4

rész.

1/NSz + 572, 93, 24

24. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 544, 97, 48

rész.

1/NSz + 657, 27, 5

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 411, 212, 65

26. bek. után 11 ID NSz - 141, 518, 28

rész.27. bek. bek. eredeti 
szöveg

1/NSz + 574, 32, 83
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 458, 91, 138

27. bek. után 12 ID NSz - 141, 520, 26

rész.

1/NSz + 564, 36, 89

29. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 484, 125, 79

29. bek. után 13 ID NSz - 154, 525, 9

rész.

1/NSz + 677, 3, 9

31. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 486, 110, 93

rész.

1/NSz + 374, 268, 46

33. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 472, 122, 94

33. bek. után 14 ID NSz - 162, 517, 8

rész.

1/NSz + 641, 23, 26

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 532, 120, 37

rész.

1/NSz + 611, 57, 22

35. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 545, 116, 28

35. bek. után 15 ID NSz - 171, 510, 6

rész.

1/NSz + 663, 20, 6

37. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 550, 81, 58

39. bek. után 16 ID NSz - 144, 524, 19

rész.41. bek. bek. eredeti 
szöveg

1/NSz + 641, 15, 33
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 506, 99, 85

3/NSZ + 667, 21, 2

4/NSz + 560, 83, 47

42. bek. után 17 ID NSz - 158, 517, 12

rész.

1/NSz + 668, 9, 12

43. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 518, 110, 61

rész.

1/NSz + 606, 59, 24

44. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 517, 107, 65

44. bek. után 18 ID NSz - 147, 528, 11

rész.

1/NSz + 615, 59, 15

45. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 478, 133, 78

19 ID NSz - 142, 531, 1246. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz + 469, 151, 68

20 ID NSz - 148, 522, 1746. bek. után

21 ID NSz - 139, 521, 27

47. bek. után 22 ID NSz - 142, 525, 20

6. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 539, 97, 54

14. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 578, 91, 21

28. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 582, 93, 14

A. preb. után 1 ID NSz - 164, 518, 5

B. preb. után 2 ID NSz - 171, 512, 3
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 617, 54, 17

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 521, 110, 57

F. preb. után 3 ID NSz - 155, 510, 22

H. preb. után 4 ID NSz - 139, 532, 15

rész.

1/NSz + 649, 24, 15

2/NSz + 580, 62, 47

L. preb. bek. eredeti 
szöveg

3/NSZ + 500, 102, 86

rész.

1/NSz + 600, 26, 63

N. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 576, 102, 11

rész.

1/NSz + 600, 52, 37

O. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 533, 113, 42

rész.

1/NSz + 555, 93, 41

T. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 500, 145, 44

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 505, 109, 76

Állásfoglalási indítvány: B9-0113/2021 
(ECR)

állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 7., 33. bek.
ID: 6., 14., 28. bev. hiv., O. preb., 7., 9., 13., 44. bek.
PPE: 13., 33., 46. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
O. preb.
1. rész „mivel a nők interszekcionális egyenlőtlenségekkel és 

megkülönböztetéssel szembesülnek, többek között faji, etnikai 
vagy társadalmi származásuk, szexuális irányultságuk, nemi 
identitásuk és önkifejezésük, vallásuk vagy meggyőződésük, 
tartózkodási jogállásuk, fogyatékosságuk miatt, és az 
erőfeszítéseknek foglalkozniuk kell a megkülönböztetés 
valamennyi formájával annak érdekében, hogy minden nő számára 
megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség;”

2. rész „mivel az uniós politikáknak meg kell erősíteniük az 
interszekcionális megközelítést, hogy foglalkozzanak a 
megkülönböztetés intézményi, strukturális és történelmi 
dimenzióival; mivel az interszekcionális elemzés alkalmazása 
nemcsak a strukturális akadályok megértését teszi lehetővé, 
hanem bizonyítékkal szolgál referenciaértékek létrehozásához és a 
rendszerszintű megkülönböztetés, a kirekesztés és a társadalmi 
egyenlőtlenségek elleni stratégiai és hatékony szakpolitikák felé 
vezető út kijelöléséhez is;”

11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „faji és etnikai származás”, „nemek 

szerint” és „a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését 
jobban integráló”

2. rész „faji”
3. rész „és etnikai származás”
4. rész „nemek szerint”
5. rész „a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését jobban 

integráló”

20. bek.
1. rész „üdvözli az éghajlatváltozás nemi dimenziójának elismerését mind 

a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. cselekvési tervben, 
mind a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi 
stratégiában;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség elengedhetetlen 
az éghajlati válság kezeléséhez;”

22. bek.
1. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és 

mozdítsanak elő a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
célkitűzéseket, célokat és mutatókat, valamint gyűjtsenek nemek 
szerint lebontott adatokat az éghajlatváltozással kapcsolatos 
szakpolitikák, programok és projektek tervezése, végrehajtása, 
nyomon követése és értékelése során,”

2. rész „továbbá hogy a kormányzati intézményeken belül hozzanak létre 
a nemek közötti egyenlőséggel és az éghajlatváltozással foglalkozó 
kapcsolattartó pontokat;”

Verts/ALE:
41. bek.
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1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyan hajtsák végre az 
emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott 
küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU 
irányelvet, és fogadjanak el konkrét intézkedéseket a nők elleni 
erőszak és a nemek közötti egyenlőtlenség mint az 
emberkereskedelem kiváltó okainak kezelésére; felhívja a 
Bizottságot, hogy alapos hatásvizsgálatot követően vizsgálja felül 
az emberkereskedelem elleni irányelvet annak érdekében, hogy 
javítsa az emberkereskedelem valamennyi formájának 
megelőzésére és büntetőeljárás alá vonására irányuló 
intézkedéseket”, kivéve: „alapos hatásvizsgálatot követően 
vizsgálja felül az emberkereskedelem elleni irányelvet annak 
érdekében, hogy”

2. rész „alapos hatásvizsgálatot követően vizsgálja felül az 
emberkereskedelem elleni irányelvet annak érdekében, hogy”

3. rész „különös tekintettel a szexuális kizsákmányolásra, amely az 
emberkereskedelem leggyakoribb és bejelentett területe, és amely 
az emberkereskedelem áldozatává vált nők és lányok 92%-át érinti 
Európában;”

4. rész „felhívja továbbá a Bizottságot, hogy módosítsa az irányelvet 
annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok kifejezetten 
nyilvánítsák bűncselekménnyé az emberkereskedelem áldozatai 
által nyújtott valamennyi szolgáltatás tudatos igénybevételét;”

ID:
N. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyenlő”
2. rész a fenti szövegrész

T. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „bár úgy tűnik, hogy a nők jobban 

aggódnak az éghajlat miatt, mint a férfiak”
2. rész a fenti szövegrész

24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nemek paritásának elérése és”
2. rész a fenti szövegrész

33. bek.
1. rész „felhívja az európai intézményeket, hogy vezessenek be kötelező 

erejű intézkedéseket, például kvótákat annak érdekében, hogy 
biztosítsák a nemek paritását a választott testületekben”

2. rész „és felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozott képviseletét mind az európai, mind a nemzeti 
parlamentekben; kéri továbbá, hogy dolgozzanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek garantálják a különböző hátterű nők érdemi 
képviseletét az európai intézmények döntéshozói szerepeiben;”

34. bek.
1. rész „üdvözli a Bizottságnak a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet 

célzó nemi esélyegyenlőségi stratégiában tett 
kötelezettségvállalását”
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2. rész „és megismétli azon felhívását, hogy az EU széles körű csatlakozás 
alapján zárja le az isztambuli egyezmény megerősítését, és 
szorgalmazza, hogy valamennyi tagállam erősítse meg és hajtsa 
végre azt; felhívja a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a 
GREVIO ajánlásait, és javítsák a jogszabályokat annak érdekében, 
hogy azok jobban összhangba kerüljenek az isztambuli egyezmény 
rendelkezéseivel, annak megfelelő végrehajtása és érvényesítése 
érdekében;”

35. bek.
1. rész „üdvözli a bűncselekményi területeknek a nemi alapú erőszak 

egyes formáira való kiterjesztésére irányuló kezdeményezést az 
EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésével összhangban, és felhívja a 
Bizottságot, hogy ezt követően terjesszen elő javaslatot egy 
holisztikus, áldozatközpontú uniós irányelvre a nemi alapú erőszak 
valamennyi formájának megelőzése és leküzdése érdekében;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy az ilyen új jogalkotási intézkedéseknek 
minden esetben ki kell egészíteniük az isztambuli egyezmény 
megerősítését;”

37. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és felszólít a nemi alapú erőszakhoz 

vezető nemi sztereotípiák felszámolására;”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogai”, „valamint a testi autonómiával 

és a termékenység fölötti ellenőrzéssel kapcsolatos kihívásokban”, 
„és jogai” és „valamint az abortuszhoz való hozzáférés 
indokolatlan és túlzott mértékű korlátozását”

2. rész „és jogai” és „valamint a testi autonómiával és a termékenység 
fölötti ellenőrzéssel kapcsolatos kihívásokban”

3. rész „és jogai”
4. rész „valamint az abortuszhoz való hozzáférés indokolatlan és túlzott 

mértékű korlátozását”

26. bek.
1. rész „felhívja az EU-t, hogy fokozza a nemek közötti bérkülönbségek 

megszüntetésére irányuló erőfeszítéseit, és érvényesítse az 
egyenlő díjazás elvét”

2. rész „azáltal, hogy jogszabályokat fogad el a fizetések átláthatóságának 
növelése érdekében, ideértve az összes vállalatra vonatkozó 
kötelező intézkedéseket is; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a bérek 
átláthatóságára vonatkozó kötelező erejű intézkedésekre irányuló 
bizottsági javaslatot még nem vezették be a terveknek 
megfelelően;”

27. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezenkívül felhívja a tagállamokat, hogy 

haladják is meg az irányelvben foglalt minimumkövetelményeket;”
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2. rész a fenti szövegrész

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

31. bek.
1. rész „felhívja a figyelmet arra, hogy biztosítani kell a női háztartási 

alkalmazottak tisztességes munkakörülményekhez és egyenlő 
szociális védelemhez való jogát”

2. rész „azáltal, hogy biztosítják a háztartási alkalmazottak méltányos 
módon történő foglalkoztatásáról szóló 189. számú ILO-egyezmény 
ratifikálását és végrehajtását;”

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

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

45. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a biztonságos és legális abortuszhoz”
2. rész a fenti szövegrész

ECR, ID:
5. bek.
1. rész „elismeri, hogy több nőt választanak meg és neveznek ki 

döntéshozói pozíciókba”
2. rész „de sajnálja, hogy lassú az előrelépés”
3. rész „és hogy csak néhány uniós tagállamban sikerült elérni az 

egyenlőséget;”

ECR, PPE:
18. bek.
1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak konkrét intézkedéseket 

az időskori szegénység kockázata elleni küzdelem érdekében, a 
Bizottságot pedig arra, hogy gazdasági növekedési és 
szociálpolitikai kereteibe építse be a szegénység nemi dimenzióját; 
üdvözli a szociális jogok európai pillére végrehajtásának nyomon 
követésére szolgáló mechanizmus nemek szerint lebontott 
mutatóit; hangsúlyozza, hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális megközelítést alkalmazva 
általánosan érvényesíteni kell a nemi dimenziót, és felszólít a 
szociális jogok európai pillére és az európai szemeszter közötti jobb 
koordinációra;” kivéve: „interszekcionális megközelítést 
alkalmazva”

2. rész „interszekcionális megközelítést alkalmazva”
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3. rész „felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
mutatót a makrogazdasági politikák, valamint a zöld és a digitális 
átállás nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásainak nyomon 
követése érdekében;”

ECR, ID, PPE:
23. bek.
1. rész „hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nők a férfiakkal egyenlő 

feltételek mellett teljes körűen integrálódjanak a társadalom és a 
gazdaság valamennyi területén”

2. rész „és hogy aktívan mozdítsák elő a nemek kiegyensúlyozott 
képviseletét a döntéshozatal valamennyi szintjén;”

3. rész „e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Tanácsban 
oldja fel a nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv útjában álló 
akadályokat;”

ID, PPE:
E. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogok”
2. rész a fenti szövegrész

L. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és reprodukciós egészséghez 

való hozzáférés és jogok korlátozásáig”
2. rész „egészséghez való hozzáférés” és „korlátozásáig”
3. rész „a szexuális és reprodukciós” és „jogok”

Egyéb
A 9. módosítást visszavonták.


