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1. a Carles Puigdemont i Casamajó mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 
kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 400, 248, 45

2. az Antoni Comín i Oliveres mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 404, 247, 42

3. a Clara Ponsatí Obiols mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 404, 247, 42

4. a Valter Flego mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 658, 26, 13
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5. a Nuno Melo mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Manon Aubry (A9-0024/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 662, 21, 14

6. InvestEU program ***I

Jelentés: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

37 bizottság NSz + 496, 57, 144

Jogalkotási aktus tervezete

a szöveg egésze 37MR1 bizottság NSz ↓

40 ID NSz ↓3. cikk, 1. bek., b) pont

39 ID NSz ↓

41T ID NSz ↓

42 ID NSz ↓

5. cikk, 1. bek., b) pont

37MR2 bizottság NSz ↓

43T ID NSz ↓5. cikk, 1. bek., c) pont

37MR3 bizottság NSz ↓

44T ID NSz ↓

37MR4 bizottság NSz ↓

5. cikk, 1. bek., d) 
pont;

45 ID NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

7. cikk, 1. bek., b) pont 46 ID NSz ↓

7. cikk, 1. bek., d) pont 47 ID NSz ↓

13. cikk, 2. bek., a) 
pont

48 ID NSz ↓

13. cikk, 2. bek., b) 
pont

49T ID NSz ↓

13. cikk, 3. bek., 
bevezetés

50 ID NSz ↓

13. cikk, 3. bek., b) 
pont

51T ID NSz ↓

13. cikk, 3. bek., c) 
pont

52T ID NSz ↓

13. cikk, 3. bek., d) 
pont;

53T ID NSz ↓

67. preb. 38 ID NSz ↓

Bizottsági javaslat NSz ↓

7. A 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az 
EU az egészségügyért program”) ***I

Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

252 bizottság NSz + 631, 32, 34



P9_PV-PROV(2021)03.08-11(VOT)_HU.docx 7 PE 690.053

8. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I

Ajánlás második olvasatra Maria Grapini (A9-0038/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

9. Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-
kompatibilis uniós mechanizmus felé

Jelentés: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 585, 69, 42

5. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 374, 307, 15

2 képviselők NSz - 287, 367, 43

rész.

1/NSz + 593, 56, 48

12. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 367, 314, 16

rész.

1/NSz + 631, 27, 39

13. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 412, 227, 58

rész.

1/NSz + 528, 119, 50

16. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 366, 322, 9
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

20. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 339, 320, 38

22. bek. 3 képviselők NSz + 356, 300, 40

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 393, 223, 81

rész.

1/NSz + 426, 245, 26

2/NSz + 340, 330, 26

4 képviselők

3/NSz + 344, 329, 23

rész.

1/NSz ↓

2/NSz ↓

28. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz ↓

32. bek. után 1 képviselők NSz - 119, 561, 17

rész.

1/NSz + 589, 97, 11

2/NSz + 540, 122, 35

3/NSz + 668, 21, 8

33. bek. bek. eredeti szöveg

4/NSz + 385, 238, 74

rész.

1/NSz + 559, 103, 35

34. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 282, 338, 77

39. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 358, 316, 23

11. bev. hiv. bek. eredeti szöveg NSz + 375, 306, 15

rész.

1/NSz + 580, 73, 44

G. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 400, 288, 9
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

R. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 354, 330, 12

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 444, 70, 181

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 20., 25., 39. bek. 11. bev. hiv. R. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
5. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság az EU 2030-as éghajlat-politikai célkitűzését az 1990-

es szinthez képest »legalább 55%-os nettó kibocsátáscsökkentésben« javasolta 
megállapítani;”

2. rész „kiemeli azonban, hogy a Parlament magasabb, 60%-os célértéket fogadott el;”

12. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a belső piac és az értéklánc esetleges torzulásainak megelőzése 

érdekében a CBAM-nak ki kell terjednie az EU ETS hatálya alá tartozó termékek és 
áruk valamennyi behozatalára, beleértve a köztes termékekbe vagy végtermékekbe 
történő beágyazottakat is; hangsúlyozza, hogy a CBAM-nak kezdettől fogva (már 
2023-tól) és hatásvizsgálatot követően magában kell foglalnia a villamosenergia-
ágazatot és az energiaigényes iparágakat;”

2. rész „például a cement-, az acél-, az alumínium-, az olajfinomító, a papír-, az üveg-, a 
vegyianyag- és a műtrágyaágazatot, amelyek továbbra is jelentős ingyenes 
kiosztásban részesülnek, ugyanakkor az Unió ipari kibocsátásainak 94%-át teszik 
ki;”

13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „globális „ és „az egyes” (első előrordulás)
2. rész a fenti szövegrész
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16. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a kibocsátásáthelyezés lehetséges kockázatának a WTO 

szabályainak betartása mellett történő kezelése érdekében a CBAM-nak oly módon 
kell díjat fizetnie a behozatal szén-dioxid-tartalmáért, hogy az tükrözze az uniós 
gyártók által fizetett szén-dioxid-kibocsátási költségeket; hangsúlyozza, hogy a 
CBAM szerinti szén-dioxid-árazásnak tükröznie kell az EU ETS szerinti uniós 
egységek árának dinamikus alakulását, egyszersmind biztosítva a szén-dioxid árának 
kiszámíthatóságát és mérsékeltebb volatilitását; úgy véli, hogy az importőröknek az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó kibocsátási egységek egy külön 
készletéből kellene vásárolniuk kibocsátási egységeket, amelyek szén-dioxid-ára 
megfelel az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben az ügylet napján 
érvényesnek; hangsúlyozza, hogy a CBAM bevezetése csak egyike az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához szükséges intézkedéseknek, és azt a 
kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatokban szükséges intézkedéseknek, 
valamint az EU ETS ambiciózus reformjának kell kísérnie annak biztosítása 
érdekében, hogy az észszerű szén-dioxid-árazást eredményezzen, amely teljes 
mértékben tiszteletben tartja „a szennyező fizet” elvet, valamint hogy hozzájáruljon 
a szükséges ÜHG-kibocsátáscsökkentéshez az EU 2030-ra vonatkozó aktualizált 
éghajlat-politikai célkitűzésével és a 2050-ra vonatkozó nettó nulla ÜHG-kibocsátási 
célkitűzéssel összhangban,”

2. rész „többek között a lineáris csökkentési tényező kezelésével, a felső határ 
kiigazításával és a szén-dioxid-minimálár esetleges bevezetése szükségességének 
felmérésével;”

28. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „alternatívát kell képeznie az uniós jog alapján az EU ETS 

hatálya alá tartozó ágazatokban a kibocsátásáthelyezésre vonatkozóan meglévő 
intézkedések helyett, amennyiben egyenlő versenyfeltételeket teremtene az uniós 
belföldi és külföldi gyártók között azáltal, hogy” és „együtt kell járnia az érintett 
ágazatokra vonatkozó intézkedések párhuzamos, fokozatos, gyors és esetleges teljes 
megszüntetésével annak érdekében,”

2. rész „alternatívát kell képeznie az uniós jog alapján az EU ETS hatálya alá tartozó 
ágazatokban a kibocsátásáthelyezésre vonatkozóan meglévő intézkedések helyett, 
amennyiben egyenlő versenyfeltételeket teremtene az uniós belföldi és külföldi 
gyártók között azáltal, hogy”

3. rész „együtt kell járnia az érintett ágazatokra vonatkozó intézkedések párhuzamos, 
fokozatos, gyors és esetleges teljes megszüntetésével annak érdekében,”

33. bek.
1. rész „támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy a CBAM által generált bevételeket új 

saját forrásként használja fel az Unió költségvetésében, és kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa e bevételek felhasználásának teljes átláthatóságát;”

2. rész „hangsúlyozza azonban, hogy a CBAM költségvetési szerepe csak az eszköz 
mellékterméke lehet; úgy véli, hogy ezeknek az új bevételeknek lehetővé kell 
tenniük az éghajlat-politika és a zöld megállapodás célkitűzéseinek – például a 
méltányos átállásnak és az európai gazdaság dekarbonizációjának – nagyobb 
mértékű támogatását, valamint az éghajlatváltozásnak leginkább kitett legkevésbé 
fejlett országok és fejlődő kis szigetállamok javára az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem nemzetközi finanszírozásához való uniós hozzájárulás növelését, 
különösen a tiszta és szén-dioxid-mentes technológiákon alapuló iparosítási 
folyamat támogatása érdekében;”

3. rész „felhívja a Bizottságot, hogy következő javaslatában vegye figyelembe a 
mechanizmus szociális hatásait, azok minimalizálása érdekében;”
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4. rész „hangsúlyozza, hogy a CBAM-ból származó bevételeket semmi esetre sem szabad 
álcázott támogatásként felhasználni a nagymértékben szennyező európai iparágak 
számára, ami végső soron veszélyeztetné a WTO-szabályokkal való 
összeegyeztethetőségét;”

34. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásban, valamint az 
új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló 
intézményközi megállapodásban új saját források – többek között a CBAM – 
létrehozásáról állapodott meg a következő többéves pénzügyi keret során; 
hangsúlyozza, hogy a CBAM-ból származó bevételek uniós költségvetésbe történő 
csatornázása segítene enyhíteni a költségvetési egyenértékűséggel kapcsolatos 
problémákat, és biztosítaná a tagállamok közötti igazságos hatásmegosztást, 
valamint biztosítaná a minimális adminisztratív költségekkel járó egyszerű 
struktúrát; ezért arra a következtetésre jut, hogy a bevételek uniós saját forrásként 
való meghatározása csökkentené a GNI-alapú hozzájárulások arányát az EU 
költségvetésének finanszírozásában, és így elősegítené a CBAM hatásának 
valamennyi tagállam közötti igazságos megosztását; úgy véli, hogy az alacsonyabb 
GNI-hozzájárulásoknak köszönhető nemzeti szintű megtakarítások növelni fogják a 
tagállamok költségvetési mozgásterét;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a mechanizmus végrehajtását az energiaigényes iparágak 
számára nyújtott, környezeti szempontból káros támogatások, különösen az általuk 
felhasznált energiára vonatkozó adómentességek és adókedvezmények 
megszüntetésének kell kísérnie;”

G. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és nem”
2. rész a fenti szövegrész

4. mód.
1. rész „a kibocsátáskereskedelmi rendszernek megfelelő” és „importált”
2. rész alábbi szövegrészek törlése: „alternatívát kell képeznie az uniós jog alapján az EU 

ETS hatálya alá tartozó ágazatokban a kibocsátásáthelyezésre vonatkozóan meglévő 
intézkedések helyett, amennyiben egyenlő versenyfeltételeket teremtene az uniós 
belföldi és külföldi gyártók között azáltal, hogy”

3. rész alábbi szövegrészek törlése: „együtt kell járnia az érintett ágazatokra vonatkozó 
intézkedések párhuzamos, fokozatos, gyors és esetleges teljes megszüntetésével 
annak érdekében,”

Egyéb
Tom Vandenkendelaere (PPE képviselőcsoport) visszavonta aláírását a 3. módosításról.
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10. Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés *

Jelentés: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-65, 
67-76

bizottság NSz + 562, 40, 94

5. bek., 1. albek. 66 bizottság NSz + 536, 147, 13

2. preb. után 77 ID NSz - 87, 584, 23

3. preb. 78 ID NSz - 58, 586, 50

8. preb. 79 ID NSz - 97, 578, 19

15. preb. 80 ID NSz - 94, 589, 11

25. preb. 81 ID NSz - 87, 591, 15

Bizottsági javaslat NSz + 568, 63, 64

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 66. módosítás

11. Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság

Jelentés: Lara Wolters (A9-0018/2021) (az állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadásához az összes 
parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Módosítások az állásfoglalási indítvány bekezdéseihez

rész.

1/NSz + 661, 20, 15

2/NSz + 540, 148, 8

1. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 532, 152, 12
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 bek. után 12 ID NSz - 127, 536, 31

6. bek. 2 ECR NSz - 180, 509, 7

4 ECR NSz - 142, 514, 40

3 ECR NSz - 160, 526, 10

rész.

1/NSz + 666, 14, 16

2/NSz + 528, 155, 13

9. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 515, 168, 12

5 ECR NSz - 168, 511, 1611. bek.

13 ID NSz - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

NSz + 588, 86, 21

rész.

1/NSz ↓

16. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

rész.

1/NSz + 589, 80, 26

21. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 620, 43, 32

rész.

1/NSz + 621, 39, 35

2/NSz + 603, 74, 17

26. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 606, 79, 10

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 143, 333, 219

6 ECR NSz - 116, 536, 4330. bek.

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

NSz + 361, 126, 208
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

34. bek. után 7 ECR NSz - 195, 484, 16

rész.

1/NSz + 649, 20, 26

O. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 624, 52, 19

rész.

1/NSz + 631, 40, 24

R. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 565, 105, 25

rész.

1/NSz + 649, 22, 24

W. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 540, 97, 58

A melléklet módosításai, I. rész

9T ECR NSz - 171, 509, 15

10 ECR NSz - 142, 514, 39

2. cikk, 2. bek.

15 ID NSz - 158, 528, 7

2. cikk, 3. bek. után 20 képviselők NSz - 224, 460, 10

3. cikk, 9. pont 21 képviselők NSz - 207, 481, 7

rész.

1/NSz + 667, 22, 6

4. cikk, 3. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 534, 134, 27

4. cikk, 7. bek. 22 képviselők NSz - 228, 457, 10

4. cikk, 8. bek. 23 képviselők NSz - 207, 469, 19

4. cikk, 9. bek. 24 képviselők NSz - 206, 473, 16

10. cikk, 5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 591, 83, 21

15. cikk, 1. bek. 27 képviselők NSz - 149, 510, 36

11 ECR NSz - 168, 524, 315. cikk, 2. bek.

28 képviselők NSz - 119, 530, 46
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

19. cikk után 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

NSz + 358, 146, 189

rész.

1/NSz + 634, 23, 38

12. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 507, 176, 12

12. preb. után 26 képviselők NSz - 244, 445, 6

14 ID NSz - 167, 522, 4

8 ECR NSz - 171, 514, 10

25 képviselők NSz - 181, 481, 33

rész.

1/NSz + 658, 12, 25

17. preb.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 509, 174, 12

rész.

1/NSz + 652, 10, 33

18. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 520, 147, 28

rész.

1/NSz + 674, 8, 13

19. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 547, 100, 48

20. preb. 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

NSz + 649, 26, 20

25. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 546, 91, 57

A melléklet módosításai, II. rész

rész.

1/NSz - 99, 285, 311

2/NSz - 74, 288, 333

Melléklet, II. rész bek. eredeti szöveg

3/NSz - 74, 290, 331



P9_PV-PROV(2021)03.08-11(VOT)_HU.docx 16 PE 690.053

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4/NSz - 72, 290, 333

A melléklet módosításai, III. rész

rész.

1/NSz - 71, 286, 338

2/NSz - 72, 289, 334

Melléklet, III. rész bek. eredeti szöveg

3/NSz - 72, 290, 333

Módosítások az állásfoglalási indítvány preambulumbekezdéseihez

G. preb. után 1 ECR NSz - 134, 539, 22

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 504, 79, 112

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: állásfoglalásra irányuló indítvány: 29. bek. 
ECR állásfoglalásra irányuló indítvány: 29. bek. Melléklet, I. rész: 10. cikk, 5. bek., 25. 

preambulumbekezdés 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
állásfoglalásra irányuló indítvány
9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező” és „továbbá minden tőzsdén jegyzett, illetve 

nagy kockázatú kis- és középvállalkozásra;”
2. rész „kötelező”
3. rész „továbbá minden tőzsdén jegyzett, illetve nagy kockázatú kis- és 

középvállalkozásra;”

Melléklet, I. rész
4 cikk – 3 bekezdés
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy kis- vagy középvállalkozás„
2. rész a fenti szövegrész

ECR
állásfoglalásra irányuló indítvány
O. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nemek közötti bérszakadék,”
2. rész a fenti szövegrész

R. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „korlátozottan”
2. rész a fenti szövegrész

W. preb.
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1. rész „mivel ez a vita egyebek mellett ahhoz vezetett, hogy az ENSZ, az Európa Tanács, 
az OECD és az ILO keretében átvilágítási keretrendszereket és szabályokat fogadtak 
el; mivel azonban ezek a szabályok önkéntesek, és ebből adódóan alkalmazásuk 
korlátozott mértékű;”

2. rész „mivel az uniós jogszabályoknak fokozatosan és konstruktívan kell építeniük ezekre 
a keretekre és normákra; mivel az Uniónak és tagállamainak támogatniuk kell a 
transznacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások tevékenységének emberi 
jogi vonatkozásaira irányuló, jogilag kötelező érvényű ENSZ-eszköz létrehozásáról 
szóló, folyamatban lévő tárgyalásokat, és a Tanácsnak megbízást kell adnia a 
Bizottságnak az e tárgyalásokon való aktív részvételre;”

1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megvannak a korlátai, és„ és „jogilag kötelező érvényű”
2. rész „megvannak a korlátai, és„
3. rész „jogilag kötelező érvényű”

21. bek.
1. rész „kéri, hogy a kereskedelmi eszközöket kapcsolják össze az átvilágításról szóló 

jövőbeli rendelet európai vállalkozások általi, az Unión kívül történő 
végrehajtásának nyomon követésébe, és az uniós küldöttségeket aktívan vonják be 
ebbe, többek között a jogtulajdonosokkal, a helyi közösségekkel, a kereskedelmi 
kamarákkal és a nemzeti emberi jogi szervezetekkel, valamint a civil társadalmi 
szereplőkkel és a szakszervezetekkel összehívott érdemi konzultációk révén;”

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamok kereskedelmi kamaráival és 
a nemzeti emberi jogi szervezetekkel az átvilágításról szóló jövőbeli jogszabály 
végrehajtásának támogatására szolgáló online eszközök és információk biztosítása 
terén;”

26. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nemek közötti különbségek” és „és a nemek közötti 

egyenlőség szempontját figyelembe vevő módon”
2. rész „a nemek közötti különbségek”
3. rész „és a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő módon”
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Melléklet, I. rész
17. preambulumbekezdés
1. rész „Az irányelv minden olyan nagyvállalkozásra alkalmazandó, amely valamely 

tagállam jogának hatálya alá tartozik, és amely az Unió területén van letelepedve, 
vagy a belső piacon működik, függetlenül attól, hogy magán- vagy állami 
tulajdonban van-e, valamint hogy milyen gazdasági ágazatban tevékenykedik, 
beleértve a pénzügyi ágazatot is.”

2. rész „Ez az irányelv alkalmazandó a tőzsdén jegyzett és a magas kockázatú kis- és 
középvállalkozásokra is.”

19. preambulumbekezdés
1. rész „Az állami tulajdonban lévő vagy az állam ellenőrzése alatt álló vállalkozások 

esetében az átvilágítási kötelezettségeik teljesítéséhez meg kell követelni tőlük, hogy 
olyan vállalkozásoktól szerezzenek be szolgáltatásokat, amelyek eleget tettek az 
átvilágítási kötelezettségeiknek.”

2. rész „A tagállamokat arra bátorítják, hogy ne nyújtsanak állami támogatást – többek 
között állami támogatás, közbeszerzés, exporthitel-ügynökség vagy kormány által 
biztosított hitel formájában sem – olyan vállalkozásoknak, amelyek nem felelnek 
meg ezen irányelv célkitűzéseinek.”

ID, ECR:
állásfoglalásra irányuló indítvány
16. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az átvilágítást gondosan meg kell tervezni, hogy egy 

folyamatos és dinamikus folyamat legyen, ne pedig egy „kipipálandó feladat”, és 
hogy az átvilágítási stratégiáknak összhangban kell lenniük a káros hatások 
dinamikus jellegével; úgy véli, hogy ezeknek a stratégiáknak ki kell terjedniük az 
emberi jogokat, a környezetet vagy a jó kormányzást érintő minden tényleges vagy 
lehetséges káros hatásra, bár a hatások súlyosságát és valószínűségét a prioritásokat 
felállító politika összefüggésében kell mérlegelni; úgy véli, hogy az arányosság 
elvével összhangban fontos a lehető legjobban összehangolni a meglévő eszközöket 
és keretrendszereket; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak alapos hatásvizsgálatot kell 
végeznie a lehetséges vagy tényleges káros hatások típusainak azonosítása, az 
egyenlő európai és globális versenyfeltételekre gyakorolt hatások – többek között a 
vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek és az emberi jogokra, a környezetre 
és a jó kormányzásra gyakorolt pozitív hatások – megismerése érdekében, továbbá 
olyan szabályokat kell kidolgoznia, amelyek javítják a versenyképességet, az 
érdekelt felek és a környezet védelmét, valamint működőképesek és a belső piac 
valamennyi szereplőjére alkalmazandók, ideértve a nagy kockázatú és tőzsdén 
jegyzett kis- és középvállalkozásokat is.”

2. rész „ideértve a nagy kockázatú és tőzsdén jegyzett kis- és középvállalkozásokat is”

Melléklet, I. rész
12 preambulumbekezdés
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nagy kockázatú és tőzsdén jegyzett kis- és 

középvállalkozásokat is”
2. rész a fenti szövegrész

18. preambulumbekezdés
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy kis- vagy középvállalkozás”
2. rész a fenti szövegrész
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PPE, ECR:
Melléklet, II. rész
1. rész A teljes szöveg, kivéve: 6. preb., 1., 2. pont.
2. rész 6 preambulumbekezdés 
3. rész 1. pont (5. bek. után) 
4. rész 2. pont (26a. cikk után) 

Melléklet, III. rész 
1. rész A teljes szöveg, kivéve: 5 preambulumbekezdés és 1. pont 
2. rész 5 preambulumbekezdés 
3. rész 1. pont (6a. cikk)

Egyéb
HIBAJEGYZÉK Az összes nyelvi változatot érinti.

12. Az építési termékekről szóló rendelet végrehajtása

Jelentés: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – észrevételek

Állásfoglalásra irányuló 
indítvány (a szöveg egésze)

NSz + 686, 4, 5

13. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód az 
UNCRPD-egyezmény fényében

Jelentés: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ID NSz - 137, 554, 4

rész.

1/NSz + 553, 127, 15

2/NSz + 450, 205, 40

7. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 569, 93, 33

rész.

1/NSz + 678, 6, 11

2/NSz + 359, 303, 33

8. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 543, 103, 49
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 619, 22, 54

13. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 502, 108, 85

rész.

1/NSz + 683, 4, 8

20. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 532, 104, 58

rész.

1/NSz + 596, 17, 82

2/NSz + 394, 259, 42

35. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 344, 311, 40

rész.

1/NSz + 588, 31, 76

39. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 388, 290, 17

45. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 489, 103, 102

rész.

1/NSz + 584, 17, 94

B. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 395, 286, 14

rész.

1/NSz + 582, 55, 58

J. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 393, 284, 18

rész.

1/NSz + 668, 6, 21

M. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 393, 288, 14

rész.

1/NSz + 625, 5, 65

Q. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 395, 286, 14
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 586, 45, 64

V. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 396, 285, 14

rész.

1/NSz + 667, 6, 22

Y. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 394, 285, 16

Állásfoglalási indítvány (EMPL bizottság)
(a szöveg egésze)

NSz + 578, 65, 51

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 45. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
B. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és interszekcionális”
2. rész a fenti szövegrész

J. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nem foglalkozik az interszekcionális megkülönböztetéssel”
2. rész a fenti szövegrész

M. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „interszekcionális”
2. rész a fenti szövegrész

Q. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és interszekcionális”
2. rész a fenti szövegrész

V. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „interszekcionális”
2. rész a fenti szövegrész

Y. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „interszekcionális”
2. rész a fenti szövegrész

13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „minimálbér”
2. rész a fenti szövegrész
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20. bek.
1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak aktív intézkedéseket annak érdekében, 

hogy mindenki számára, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket is 
védelmezzék a megkülönböztetésmentességet, összhangban a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezménnyel biztosítsák a munkahelyek, a közlekedés és 
az épített környezet akadálymentességét, és a fogyatékossággal élő személyek 
számára biztosítsák az észszerű alkalmazkodást a munka minden szakaszában, a 
toborzástól az előmenetelen át a biztonságos és egészséges munkakörülményekig és 
a foglalkoztatási rehabilitációig; felszólítja az uniós intézményeket, hogy tegyék 
meg ugyanezeket az intézkedéseket; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák, 
hogy a fogyatékossággal élő személyek egyenlő feltételek mellett gyakorolhassák 
munkavállalói és szakszervezeti jogaikat, valamint hogy védelmet kapjanak a – 
különösen a fogyatékossággal élő nőket sújtó – erőszakkal, megfélemlítéssel, 
internetes és egyéb zaklatással szemben, ideértve a szexuális zaklatást is;”

2. rész „ennek érdekében sürgeti a tagállamokat, hogy ratifikálják az Isztambuli 
Egyezményt, amely feltehetőleg keresztirányú hatást gyakorol majd valamennyi 
uniós jogszabályra, különös tekintettel a fogyatékossággal élő nőkre, akik 
többszörös megkülönböztetéssel szembesülnek, és akik a leginkább ki vannak 
szolgáltatva a munkahelyi zaklatásoknak; felszólítja az uniós intézményeket, hogy 
tegyék meg ugyanezeket az intézkedéseket;”

35. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és interszekcionális” és „felszólítja a Bizottságot, hogy 

kapcsolja össze a jövőbeli fogyatékosságügyi stratégiát az európai szemeszter 
folyamatával;”

2. rész „és interszekcionális”
3. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy kapcsolja össze a jövőbeli fogyatékosságügyi 

stratégiát az európai szemeszter folyamatával;”

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

Renew, PPE:
7. bek.
1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy a befogadó munkahelyek előmozdítása érdekében 

alkalmazzanak kötelező munkahelyi sokszínűségi kvótákat vagy vizsgálják meg 
ezek bevezetését, és hatékony és arányos szankciókkal sújtsák a meg nem felelést; 
javasolja, hogy a bírságokból befolyó összegeket a befogadás szolgálatában 
fektessék be; hangsúlyozza, hogy ezeknek az intézkedéseknek a kisebb 
szervezeteket figyelembe véve arányosaknak kell lenniük;” kivéve: „kötelező”

2. rész „kötelező”
3. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák az állami és magánvállalkozásokat a 

mérhető célkitűzéseket és rendszeres értékeléseket tartalmazó, éves sokszínűségi 
terveik végrehajtásában, és támogassák a munkáltatókat a fogyatékossággal élő 
személyek felvételében, azáltal, hogy létrehozzák a fogyatékossággal élő 
álláskeresők önkéntes listáját vagy egyablakos kapcsolattartó pontját, ahonnan 
felvehetik a jelentkezőket; felhívja a tagállamokat, hogy a kvóták bevezetésével egy 
időben biztosítsanak képzést a munkaadók számára az alkalmazandó szabályok 
tartalmáról és hatályáról; felhívja a tagállamokat, hogy bízzák meg az állami 
foglalkoztatási szolgálatokat a fogyatékossággal élő álláskeresők önkéntes listájának 
elkészítésével, hogy segítsék a munkaadókat a sokszínűségi kvóták 
követelményének teljesítésében;”
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8. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „bevezetnek egy általános, illetve egy célzottan a 

fogyatékossággal élő személyek felvételére vonatkozó sokszínűségi kvótát,”
2. rész „egy általános, illetve”
3. rész „egy célzottan a fogyatékossággal élő személyek felvételére vonatkozó sokszínűségi 

kvótát,”

14. Halászati ellenőrzések ***I

Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes 
bizottság 

módosításai –
tömbszavazás

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

bizottság NSz + 566, 39, 90

rész.

1/NSz + 585, 98, 12

9 bizottság

2/NSz + 381, 274, 40

11 bizottság NSz - 277, 395, 23

15 bizottság NSz + 366, 319, 10

rész.

1/NSz + 602, 87, 6

16 bizottság

2/NSz + 509, 163, 23

rész.

1/NSz + 677, 7, 11

37 bizottság

2/NSz + 581, 102, 12

Az illetékes 
bizottság 

módosításai – 
külön szavazás

49 bizottság rész.
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

1/NSz + 652, 27, 16

2/NSz - 118, 562, 15

71 bizottság NSz + 557, 117, 21

77 bizottság NSz + 551, 130, 14

95 bizottság NSz + 580, 108, 7

98 bizottság NSz + 610, 40, 45

99 bizottság NSz + 396, 263, 36

100 bizottság NSz + 582, 108, 5

103 bizottság NSz + 541, 138, 16

107 bizottság NSz + 364, 327, 4

rész.

1/NSz + 583, 84, 28

2/NSz + 541, 147, 7

114 bizottság

3/NSz + 555, 132, 8

133 bizottság NSz - 320, 353, 22

135 bizottság NSz + 363, 318, 14

136 bizottság NSz + 585, 54, 56

142 bizottság NSz + 534, 112, 49

rész.

1/NSz + 603, 87, 5

150 bizottság

2/NSz + 532, 158, 5

151 bizottság NSz + 611, 79, 5

154 bizottság NSz + 383, 305, 7

156 bizottság NSz + 642, 49, 4

191 bizottság NSz + 579, 110, 6

195 bizottság NSz + 550, 138, 7
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

196 bizottság NSz + 552, 137, 6

199 bizottság NSz + 412, 275, 8

203 bizottság NSz + 545, 142, 8

rész.

1/NSz + 622, 66, 7

205 bizottság

2/NSz + 425, 261, 9

220 bizottság NSz + 560, 64, 71

234 bizottság NSz + 372, 243, 80

rész.

1/NSz + 683, 2, 10

235 bizottság

2/NSz + 560, 99, 36

rész.

1/NSz + 577, 115, 3

237 bizottság

2/NSz + 634, 59, 2

238 bizottság NSz + 541, 133, 21

243 bizottság NSz + 476, 203, 16

247 bizottság NSz + 422, 232, 41

248 bizottság NSz + 412, 213, 70

250 bizottság NSz + 409, 251, 34

251 bizottság NSz + 605, 60, 29

252 bizottság NSz + 408, 230, 57

rész.

1/NSz + 652, 33, 10

260 bizottság

2/NSz + 492, 176, 27

277 bizottság NSz + 567, 101, 27

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 1. ponthoz – 4. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

320 PPE NSz - 242, 412, 411. bek., 20. pont

43 bizottság NSz + 447, 235, 13

§ 1, 
34. pont után

321 PPE NSz - 311, 362, 22

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 6. ponthoz – 9. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

308 The Left NSz - 131, 533, 313. bek. után

322 PPE NSz - 311, 379, 5

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 10. ponthoz – 13. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

13. cikk 337 S&D
Verts/ALE

NSz - 272, 382, 40

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 11. ponthoz – 14. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

1. bek. 309 The Left NSz - 310, 382, 3

3. bek. után 338 S&D
Verts/ALE

NSz + 500, 183, 12

339 S&D NSz - 168, 473, 544. bek., 1. albek.

81 bizottság NSz + 354, 326, 15

rész.

1/NSz + 365, 286, 44

328 Renew

2/NSz + 387, 287, 21

rész.

1/NSz ↓

4. bek., 2. albek.

82 bizottság

2/NSz ↓

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 12. ponthoz – 15. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

1. bek., bevezetés 310 The Left NSz - 76, 587, 32

84 bizottság NSz + 563, 118, 14

330 Verts/ALE NSz ↓

1. bek., a) pont

85 bizottság NSz + 574, 108, 13
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

311 The Left NSz - 119, 573, 32. bek.

86 bizottság NSz + 550, 128, 17

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 21. ponthoz – 23. és 24. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

23. cikk, 1. bek. 312 The Left NSz - 143, 542, 9

24. cikk,
4. bek. után

313 The Left NSz - 108, 556, 31

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 23. ponthoz – 25a. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

25a. cikk 314T The Left NSz - 162, 512, 21

120 bizottság NSz - 307, 373, 15

325MR Renew NSz - 74, 572, 49

306 The Left NSz - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

NSz + 339, 331, 25

317 ID NSz ↓

rész.

1/NSz ↓

1. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

121T bizottság NSz + 409, 266, 202. bek.

307 The Left NSz ↓

rész.

1/NSz + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/NSz + 415, 266, 14

rész.

1/NSz ↓

önkéntes alapon 
felszerelhetők 

CCTV 
technológiával

124 bizottság

2/NSz ↓

rész.súlyos jogsértések 125 bizottság

1/NSz + 488, 182, 25
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz - 259, 409, 26

319 ID NSz ↓

325MR Renew NSz ↓

123 bizottság NSz + 568, 93, 34a halászeszközök 
ellenőrzésére

344 ID NSz ↓

A CCTV 
felvételeket

126 bizottság NSz + 612, 76, 7

122 bizottság NSz + 495, 124, 76hatékonysági 
vizsgálat

326MR Renew NSz ↓

a hatályvesztés 
időpontjára 
vonatkozó 

rendelkezést

326MR Renew NSz - 152, 494, 49

127 bizottság NSz + 548, 136, 11

rész.

1/NSz ↓

4. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 23. ponthoz – 25b. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

25b. cikk 327 Renew NSz + 365, 297, 33

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 35. ponthoz – 39a. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

331 Verts/ALE NSz - 161, 518, 161. bek., a) pont

134 bizottság NSz + 344, 324, 27

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 42. ponthoz – 48. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

6. bek. után 315 The Left NSz - 152, 538, 5

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 44. ponthoz – 55. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

3. és 5. bek. után, 
a) pont után

342 +
343

S&D
Verts/ALE

NSz + 547, 111, 37

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 46. ponthoz – 56. és 58. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

332 Verts/ALE NSz + 352, 310, 3356. cikk, 1. bek.

162 bizottság NSz ↓

171 bizottság NSz + 481, 190, 23

rész.

1/NSz ↓

56a. cikk, 6. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

58. cikk, 7. bek. 316 The Left NSz - 55, 606, 34

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 60. ponthoz – 74. cikk, 3. bek.,f) ponthoz (1224/2009/EK rendelet)

222 bizottság NSz + 605, 70, 20

rész.

1/NSz ↓

74. cikk, 3. bek., 
f) pont;

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

Módosítások az 1. cikk, 1. bek., 81. ponthoz – 113. cikkhez (1224/2009/EK rendelet)

2. bek. 333 Verts/ALE NSz + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE NSz + 411, 257, 27

7. bek. után 335 Verts/ALE NSz + 432, 235, 28

Módosítások a 6. cikkhez

336 Verts/ALE NSz - 145, 534, 162. bek.

299 bizottság NSz + 569, 107, 19

Módosítások a preambulumbekezdésekhez

4. 
preambulumbekez

dés

323 PPE NSz - 338, 339, 18

324 PPE NSz - 312, 367, 16

rész.

1/NSz + 644, 48, 3

12. preb.

8 bizottság

2/NSz - 209, 468, 18
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szav
azat

NSz/ESz – 
észrevételek

329 Verts/ALE NSz - 121, 554, 2018. preb.

12 bizottság NSz + 608, 65, 22

Bizottsági javaslat NSz + 401, 247, 47

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 11., 16., 98., 150., 151., 154. és 156. módosítás
The Left: 81., 82., 107., 120., 121., 122., 124., 125., 134., 135., 136. mód.
Verts/ALE: 15., 71., 77., 81., 82., 85., 95., 99., 100., 103., 107., 134., 135., 142., 191., 195., 196., 

199. és 203. mód.
S&D: 120., 124., 133. és 154. mód.
ECR 220., 234., 243., 247., 248., 250., 251., 252., 277. mód.
ID: 238. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
A Bizottság javaslata, 1. cikk, 1. bek., 46. pont – 56a. cikk, 6. bek. (1224/2009/EK rendelet)
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a 16. fejezetben ismertetett 1604 és 

1605 vámtarifaszám”
2. rész a fenti szövegrész

Renew:
8. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy legalább 15 percenként”
2. rész a fenti szövegrész

9. mód.
1. rész „Lehetővé kell tenni, hogy a halászhajókat önkéntes alapon zártláncú televíziós 

rendszerekkel szereljék fel. Ilyen esetekben e hajóknak megfelelő kedvezményeket 
kell biztosítani.”

2. rész „– például a pontok törlésével –”
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82. mód.
1. rész „A szétválogatás nélkül kirakodott kisméretű nyílt tengeri fajokra (makréla, hering, 

fattyúmakréla, kék puhatőkehal, disznófejű hal, szardella, aranylazac, szardínia és 
spratt) és az ipari felhasználásra szánt halfajokra (többek között kapellán, homoki 
angolna és norvég tőkehal) vonatkozóan az első albekezdéstől eltérve az alábbi 
kivételek alkalmazandók: a) az e bekezdésben meghatározott tűréshatárok nem 
alkalmazandók a mindkét alábbi feltételnek megfelelő fajok fogásaira: i. az összes 
kirakodott faj tömegének kevesebb, mint 1 %-át képviselik; vagy ii. teljes tömegük 
kevesebb, mint 100 kg; b) azon tagállamok tekintetében, amelyek a Bizottság által a 
nem osztályozott kirakodások mérlegelése céljából jóváhagyott kockázatalapú 
mintavételi tervet fogadtak el, a következő tűréshatárok alkalmazandók: i. kisméretű 
nyílt tengeri fajok és ipari felhasználásra szánt halfajok esetében a fedélzeten tartott 
hal halászati naplóban rögzített, kilogrammban megadott becsült mennyiségének 
megengedett hibahatára fajonként az egyes fajok halászati naplójában rögzített 
valamennyi faj teljes mennyiségének 10%-a; ii. egyéb nem célfajok esetében a 
fedélzeten tartott hal halászati naplóban rögzített, kilogrammban megadott becsült 
mennyiségének megengedett hibahatára fajonként 200 kg vagy az egyes fajok 
halászati naplójában rögzített valamennyi faj teljes mennyiségének 1%-a; és iii. 
valamennyi faj teljes mennyisége esetében a fedélzeten tartott hal halászati naplóban 
rögzített, kilogrammban megadott becsült teljes mennyiségének megengedett 
hibahatára fajonként a halászati naplóban rögzített valamennyi faj teljes 
mennyiségének 10%-a.”

2. rész „A fajonként megengedett hibahatár semmilyen esetben sem haladhatja meg a 20%-
ot.”

124. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a fogási kvóták növelését vagy a halászati mód 

megválasztásának szabadságát.”
2. rész a fenti szövegrész

341. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például további kvótakiosztást vagy pontok törlését.”
2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE:
114. mód.
1. rész „Az uniós halászhajó parancsnoka vagy a parancsnok képviselője a lehető 

leghamarabb, de mindenképpen a kirakodási művelet befejezését követő 24 órán 
belül egy uniós szinten harmonizált és minden tagállam számára közös, egységes 
formátumban elektronikus úton nyújtja be a 23. cikkben említett információkat a 
lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának.”

2. rész „Az első albekezdésben említett 24 órás határidő kiszámításakor a szombatot, a 
vasárnapot és a munkaszüneti napokat nem kell figyelembe venni.”

3. rész „E cikk alkalmazásában abban az esetben, ha a halászati termékeket a mérlegelésük 
előtt elszállítják a kirakodási helyről, a kirakodási művelet akkor tekintendő 
befejezettnek, ha a halászati termékeket lemérték.”
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205. mód.
1. rész „minden egyes szállított faj kilogrammban kifejezett terméktömegben meghatározott 

mennyisége a termék kiszerelésének típusa szerinti bontásban és adott esetben az 
egyedek száma, valamint adott esetben a rendeltetési helyek szerinti bontásban;”

2. rész „a megengedett tűréshatár 5%, ha az utazási távolság kevesebb mint 500 km, vagy 
ha az utazás nem vesz öt óránál hosszabb időt igénybe; amennyiben a távolság és az 
utazási idő ennél hosszabb, a tűréshatár 15%;”

326. mód.
1. rész „A Bizottság megvizsgálja a kirakodási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére 

szolgáló elektronikus megfigyelő rendszerek hatékonyságát és azt, hogy mennyiben 
segítik elő az érintett állományok esetében a maximális fenntartható hozam elérését, 
és ...-án/-én [7 évvel e rendelet hatálybalépését követően] jelentést nyújtanak be 
erről a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek.” (mint „hatékonysági vizsgálat”)

2. rész „E cikk rendelkezései [10 évvel a rendelet hatálybalépését követően]-án/-én 
hatályukat vesztik.” (mint „a hatályvesztés időpontjára vonatkozó rendelkezés”)

S&D:
49. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideértve az olyan hajókkal végzett tevékenységeket is”
2. rész a fenti szövegrész

125. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideiglenes”
2. rész a fenti szövegrész
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328. mód.
1. rész „A szétválogatás nélkül kirakodott kisméretű nyílt tengeri fajokra (makréla, hering, 

fattyúmakréla, kék puhatőkehal, disznófejű hal, szardella, aranylazac, szardínia és 
spratt) és az ipari felhasználásra szánt halfajokra (többek között kapellán, homoki 
angolna és norvég tőkehal) vonatkozóan az első albekezdéstől eltérve az alábbi 
kivételek alkalmazandók: a) az e bekezdésben meghatározott tűréshatárok nem 
alkalmazandók a mindkét alábbi feltételnek megfelelő fajok fogásaira: i. az összes 
kirakodott faj tömegének kevesebb, mint 1%-át képviselik; vagy ii. teljes tömegük 
kevesebb, mint 100 kg; b) azon tagállamok tekintetében, amelyek a Bizottság által 
jóváhagyott, a nem osztályozott kirakodások mérlegelésére vonatkozó, 
kockázatalapú mintavételi tervet fogadtak el, a következő hibahatárok 
alkalmazandók: i. kisméretű nyílt tengeri fajok és ipari felhasználásra szánt halfajok 
esetében a fedélzeten tartott hal halászati naplóban rögzített, kilogrammban 
megadottmennyiségének becslésében megengedett hibahatár fajonként a halászati 
naplóban rögzített összes faj teljes mennyiségének 10%-a; ii. egyéb nem célfajok 
esetében a fedélzeten tartott hal halászati naplóban rögzített, kilogrammban 
megadott becsült mennyiségének megengedett hibahatára fajonként 200 kg vagy az 
egyes fajok halászati naplójában rögzített valamennyi faj teljes mennyiségének 1%-
a; és iii. valamennyi faj teljes mennyisége esetében a fedélzeten tartott hal halászati 
naplóban rögzített, kilogrammban megadott becsült teljes mennyiségének 
megengedett hibahatára fajonként a halászati naplóban rögzített valamennyi faj 
teljes mennyiségének 10%-a.”

2. rész „Az első bekezdéstől eltérve, a trópusi tonhal erszényes kerítőhálóval folytatott 
halászata esetében a Bizottság által jóváhagyott kockázatalapú mintavételi terv 
hatálya alá tartozó fajok tekintetében a fedélzeten tartott hal halászati naplóban 
rögzített, kilogrammban kifejezett összmennyiségének becslésében megengedett 
hibahatár az összes halfaj együttes kirakodott összmennyiségének 10%-a.”

ID:
16. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egységes”, „és mindenre kiterjedő”, „valamennyi” és „a 

meg nem felelés esetén alkalmazandó szankciók megfelelő rendszerével”
2. rész a fenti szövegrész

37. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy más eszközök”
2. rész a fenti szövegrész

150. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy olyan, a meg nem felelés szankcionálására alkalmas 

rendszerrel együtt, amely az ilyen engedélyek kérelmezőit tájékoztatja az ezen a 
területen alkalmazott uniós védelmi intézkedésekről, köztük a fogási 
korlátozásokról, valamint a szankciókra vonatkozó lehetőségekről is;”

2. rész a fenti szövegrész

235. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy a Bizottságot”
2. rész a fenti szövegrész

237. mód.
1. rész kivéve: „CCTV”
2. rész alábbi szövegrész beillesztése: „más elektronikus megfigyelő eszközökből 

származó”
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260. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „folyamatosan rögzítő zártláncú televíziós rendszerek 

(CCTV)”
2. rész a fenti szövegrész

A Bizottság javaslata, 1. cikk, 1. bek., 23. pont – 25a. cikk, 1. bek. (1224/2009/EK rendelet)
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „legalább egy adott százalékos arányban”
2. rész a fenti szövegrész

A Bizottság javaslata, 1. cikk, 1. bek., 23. pont – 25a. cikk, 4. bek., első albekezdés (1224/2009/EK 
rendelet)
1. rész „A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a 

kirakodási kötelezettség ellenőrzéséhez használt elektronikus megfigyelő rendszerek 
követelményeire, műszaki előírásaira, telepítésére és működésére vonatkozóan,”

2. rész „beleértve a folyamatos adatrögzítést végző CCTV rendszereket.”

A Bizottság javaslata, 1. cikk, 1. bek., 60. pont – 74. cikk, 3. bek., f) pont (1224/2009/EK rendelet)
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a CCTV-k és más”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
A 318 a. módosítást törölték.
Manuel Bompard (The Left képviselőcsoport) visszavonta aláírását a 339. módosításról.

15. Az Egyesült Királyságban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége 
***I

Határozatra irányuló javaslat (COM(2020)0852 – C9-0430/2020 – 2020/0378(COD))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Bizottsági javaslat NSz + 617, 1, 77

16. Az Egyesült Királyságban végzett szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a 
mezőgazdasági növényfajokra irányuló fajtafenntartó tevékenységek 
ellenőrzésének egyenértékűsége ***I

Határozatra irányuló javaslat (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Bizottsági javaslat NSz + 621, 1, 73
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17. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: 
hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0162/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0162/2021 
(ENVI bizottság)

Állásfoglalásra irányuló 
indítvány (a szöveg egésze)

NSz + 472, 214, 9

18. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a 
géntechnológiával módosított GHB614 × T304-40 × GHB119 gyapot

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0160/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0160/2021 
(ENVI bizottság)

Állásfoglalásra irányuló 
indítvány (a szöveg egésze)

NSz + 491, 184, 20

19. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a 
géntechnológiával módosított MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) kukorica

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0161/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0161/2021 
(ENVI bizottság)

Állásfoglalásra irányuló 
indítvány (a szöveg egésze)

NSz + 495, 181, 19
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20. Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

5. bek. 6 Verts/ALE NSz + 429, 252, 14

5. bek. után 8 ECR NSz - 121, 535, 39

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 212, 454, 29

16. bek. után 7 Verts/ALE NSz + 383, 281, 31

9 ECR NSz - 305, 369, 21

rész.

1/NSz + 675, 10, 10

2/NSz + 374, 297, 24

17. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 611, 49, 35

1 The Left NSz + 536, 141, 18

rész.

1/NSz ↓

2/NSz ↓

20. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz ↓

rész.

1/NSz + 678, 3, 14

22. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 423, 253, 19

23. bek. 10 ECR NSz - 169, 438, 88

28. bek. 11 ECR NSz + 426, 258, 11

41. bek. 12 ECR NSz + 452, 233, 10

rész.

1/NSz + 653, 28, 14

45. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 572, 85, 38
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

46. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 514, 123, 56

47. bek. 2 PPE NSz + 436, 249, 10

47. bek. után 13 ECR NSz - 114, 545, 36

49. bek. 3/rev S&D NSz + 653, 7, 35

50. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 438, 140, 117

51. bek. 4/rev S&D NSz + 638, 46, 11

G. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 528, 122, 44

B. preb. után 5 Verts/ALE NSz + 383, 280, 32

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 576, 11, 108

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 46. bek. G. preb.
Verts/ALE: 50. bek.
S&D: 13. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
22. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy sürgősen javítani kell és tovább kell fejleszteni a helyes 

hivatali magatartásra vonatkozó jelenlegi szabályzatot,”
2. rész „egy erre vonatkozó, kötelező erejű rendelet elfogadása révén”
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45. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az Alapjogi Chartában rögzített jogok 

megsértésével összefüggésben; „felhívja ezt a hálózatot, hogy értékelje, milyen 
szerepet játszhatnának a nemzeti és regionális ombudsmanok az európai polgárok 
uniós döntéshozatali folyamatokba való fokozottabb bevonásának előmozdítása 
terén;”

2. rész a fenti szövegrész

PPE:
20. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy végrehajtja az 

ombudsman számos javaslatát, ideértve azt, hogy a közszférából a magánszektorba 
távozó alkalmazottaktól kiegészítő információkat kérjen arról a szervezetről, 
amelyhez csatlakoznak, valamint az ott megkezdett szakmai tevékenység típusáról; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen váltásokat nem szabad félvállról venni, mivel 
összeférhetetlenséghez vezethet, ha korábban jogalkotási vagy szakpolitikai munkát 
végző köztisztviselők vállalatokhoz szerződnek olyan lobbitevékenység végzése 
céljából, amelyek ugyanazon politikákhoz kapcsolódnak;”

2. rész „megjegyzi, hogy egy közelmúltbeli jelentés szerint a Bizottság a magánszektorba 
történő átszerződésre irányuló kérelmek 99%-át jóváhagyta, mindössze azok 0,62%-
át utasítva el, ami rámutat az ellenőrzés megerősítésének szükségességére;”

3. rész „emlékeztet arra, hogy az etikai szabályok nem pusztán formalitások, és azokat 
minden intézménynek be kell tartania; sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre az 
ombudsman valamennyi ajánlását, alkalmazzon következetesebb megközelítést a 
„forgóajtó-jelenség” kérdésével kapcsolatban, és kövesse nyomon a javasolt 
intézkedéseket, többek között tiltsa meg az olyan új tevékenységeket, amelyek 
kapcsán bizonyítást nyer, hogy azok ellentétesek lennének a Bizottság jogos 
érdekeivel, valamint hogy az egyéves lobbi- és érdekképviseleti tilalom végrehajtása 
céljából közvetlenül és kellő időben tegyen közzé minden információt a korábbi 
vezető tisztviselőkhöz kapcsolódó minden egyes kivizsgált esetről;”

ECR, PPE:
17. bek.
1. rész „üdvözli, hogy egy 2019-ben benyújtott, a szponzori támogatás román elnökség 

általi igénybevételével kapcsolatos panasz nyomán az európai ombudsman 
egyértelmű álláspontot foglalt el az elnökségi szponzoráció kérdésében, mivel ez a 
külső befolyásolás látszatát keltheti, ami alááshatja az EU egészének integritását; 
tudomásul veszi a Tanács által tett lépéseket az ombudsman azon ajánlására 
reagálva, miszerint útmutatást kell nyújtani a tagállamoknak az elnökségi 
szponzoráció kérdésében; ösztönzi a Tanácsot, hogy haladéktalanul tegyen 
intézkedéseket az ügyben;” kivéve: „egy 2019-ben benyújtott, a szponzori támogatás 
román elnökség általi igénybevételével kapcsolatos panasz nyomán”

2. rész a fenti szövegrész
3. rész üdvözli a német elnökség azon döntését, hogy tartózkodik bármilyen szponzoráció 

igénybevételétől, és arra ösztönzi a többi tagállamot, hogy kövessék e példát;”
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21. Európai szemeszter: Éves fenntartható növekedési stratégia, 2021

Jelentés: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

7 The Left NSz - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

NSz + 617, 18, 59

1. bek.

35 Verts/ALE NSz ↓

36 Verts/ALE NSz - 186, 477, 312. bek.

24 PPE
S&D

NSz + 631, 40, 23

4. bek. 31 Renew NSz - 155, 439, 99

rész.

1/NSz + 619, 16, 59

6. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 569, 91, 34

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 518, 80, 96

8. bek. 25 PPE
S&D

NSz + 561, 20, 113

9. bek. 8 The Left NSz - 313, 356, 25

9. bek. után 9 The Left NSz - 172, 418, 100

rész.

1/NSz + 503, 84, 107

10. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 478, 198, 18

1 The Left NSz - 102, 555, 37

2 The Left NSz - 50, 581, 63

10 The Left NSz - 140, 487, 67

10. bek. után

11 The Left NSz - 149, 509, 36

12 The Left NSz - 82, 559, 5311. bek.

26 PPE
S&D

NSz + 491, 128, 75
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz ↓

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

13 The Left NSz - 104, 547, 43

rész.

1/NSz + 597, 45, 52

2/NSz + 518, 126, 50

13. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 490, 186, 18

3 The Left NSz - 110, 497, 87

14 The Left NSz - 73, 569, 52

15 The Left NSz - 76, 499, 119

13. bek. után

16 The Left NSz - 91, 561, 41

rész.

1/NSz + 657, 29, 7

16. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 571, 47, 76

rész.

1/NSz + 641, 37, 16

17. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 561, 83, 50

rész.

1/NSz + 515, 122, 57

2/NSz + 516, 123, 55

19. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 603, 79, 12

rész.

1/NSz + 619, 40, 35

2/NSz + 607, 6, 81

20. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 602, 27, 65
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

17 The Left NSz - 207, 475, 12

rész.

1/NSz + 566, 74, 54

2/NSz + 610, 57, 27

21. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 486, 156, 52

22. bek. után 18 The Left NSz - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

NSz + 569, 60, 6023. bek.

37 Verts/ALE NSz ↓

23. bek. után 30 Renew NSz - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

NSz + 469, 92, 128

rész.

1/NSz ↓

24. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

24. bek. után 19 The Left NSz - 143, 522, 29

25. bek. 20 The Left NSz - 197, 348, 149

26. bek. 32 Renew NSz - 236, 391, 67

27. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 505, 166, 23

rész.

1/NSz + 540, 76, 78

28. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 463, 157, 74

28. bek. után 4 The Left NSz - 60, 573, 61

rész.

1/NSz + 533, 151, 9

29. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 485, 165, 44
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

29 PPE
S&D

NSz + 601, 70, 23

rész.

1/NSz ↓

31. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

33. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 597, 88, 9

34. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 449, 205, 40

21 The Left NSz - 191, 486, 17

rész.

1/NSz + 514, 80, 100

35. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 466, 194, 34

rész.

1/NSz + 624, 49, 21

37. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 556, 133, 5

21. bev. hiv. után 33 Verts/ALE NSz - 260, 390, 44

A. preb. 22 ID NSz - 132, 557, 3

A. preb. után 5 The Left NSz - 117, 466, 111

E. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 522, 130, 42

G. preb. 34 Verts/ALE NSz - 201, 482, 11

I. preb. után 6 The Left NSz - 203, 480, 11

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 400, 103, 186

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 24., 33. bek.
ID: 7., 16., 27. bek.
Renew: 34. bek.
Verts/ALE: E. preb.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „reformok és”
2. rész a fenti szövegrész

10. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „strukturális reformok” és „és a strukturális reformok”
2. rész a fenti szövegrész

11. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a 2021. évi európai szemeszter kiváló lehetőséget kínál a nemzeti 

felelősségvállalás javítására, tekintettel arra, hogy a tagállamok különböző 
szükségleteik kielégítésére testre szabott helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
dolgoznak ki; e tekintetben meggyőződése, hogy garantálni és adott esetben növelni 
kell a demokratikus legitimitást, többek között az Európai Parlamentnek az eszköz 
végrehajtásában játszott megfelelő szerepét, amint azt a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló rendelet is rögzíti; felhívja a 
tagállamokat, hogy – szükség esetén a technikai támogatási eszköz felhasználásával 
– építsék ki a szükséges igazgatási és ellenőrzési kapacitást annak érdekében, hogy 
szilárd garanciákat nyújtsanak a pénzeszközök megfelelő és hatékony 
felhasználására, valamint a magas szintű felvevőképességre;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre a gondos 
gazdasági irányítás horizontális követelményei és az uniós költségvetés védelmét 
szolgáló általános feltételrendszer vonatkozik;”

16. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felelősségteljes államháztartás jobb végrehajtására szólít 

fel, továbbá társadalmilag kiegyensúlyozott strukturális reformokra, amelyek 
javítják a hosszú távú kilátásokat, valamint”

2. rész a fenti szövegrész

28. bek.
1. rész „tudatában van annak, hogy a Covid19-válságot nem lehet egymagában a jelenlegi 

költségvetési irányvonallal megoldani; hangsúlyozza ezért annak fontosságát, hogy 
mélyreható, a növekedést ösztönző, kiegyensúlyozott, fenntartható, társadalmilag 
igazságos és egyedi strukturális reformokat hajtsanak végre többek között a 
fenntartható és társadalmilag inkluzív növekedés és munkahelyteremtés érdekében, 
amelyek hatékonyan tudják támogatni a helyreállítást, valamint a digitális 
transzformációt és a zöld átállást, a minőségi foglalkoztatást, a szegénység 
csökkentését és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait, továbbá fokozhatják a 
versenyképességet és az egységes piacot, a konvergenciát, valamint az erősebb és 
fenntartható növekedést az Unión és a tagállamokban; rámutat arra, hogy különösen 
a tagállamok gazdaságainak hosszú távú növekedési potenciálját csak strukturális 
fejlesztésekkel lehet növelni; „megjegyzi azonban, hogy a tagállami szakpolitikai 
intézkedések összehangolásának hatékonysága és sikere a Stabilitási és Növekedési 
Paktum felülvizsgálatától – és annak eredményétől függően – annak kiigazításától,

2. rész „valamint a országspecifikus ajánlások végrehajtásával kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalás növelésétől függ;”
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29. bek.
1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy kezdjen el új éghajlati mutatót kidolgozni, hogy fel 

tudja mérni az ellentmondást a tagállami költségvetések és a Párizsi Megállapodás 
teljesítéséhez igazított, az egyes nemzeti költségvetésekre vonatkozó 
forgatókönyvek között; hangsúlyozza, hogy e mutatóra azért van szükség, hogy a 
tagállamok információkkal rendelkezzenek a Párizsi Megállapodás keretén belüli 
pályájukról annak biztosítása érdekében, hogy 2050-re Európa az első 
klímasemleges kontinenssé válhasson; elvárja, hogy az éghajlati mutató 
referenciaként szolgáljon az EU különböző szakpolitikáihoz, és így az európai 
szemeszter útmutatójaként is szolgáljon, anélkül, hogy gyengítené annak eredeti 
célját;”

2. rész „anélkül, hogy gyengítené annak eredeti célját;”

31. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a költségvetési fenntarthatóság és a megbízható 

költségvetési szabályok tiszteletben tartása mellett”
2. rész a fenti szövegrész

35. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli, hogy a Bizottság továbbra is nyomon fogja 

követni az előző évek országspecifikus ajánlásaiban javasolt reformok tagállamok 
általi megvalósítását;”

2. rész a fenti szövegrész

ID:
17. bek.
1. rész „aggodalmát fejezi ki a világjárvány megfékezésére irányuló intézkedéseknek az 

alacsony uniós termelékenységnövekedésére gyakorolt hatása és az euróövezetben a 
világjárvány előtti termelékenységnövekedés markáns visszaesése miatt; úgy véli, 
hogy a fenntartható növekedés és a beruházásbarát környezet előmozdítása 
érdekében kiegyensúlyozott stratégiát kell követni, miközben javítani kell a 
költségvetési fenntarthatóságot; „hangsúlyozza, hogy külön hangsúlyt kell fektetni a 
jövőorientált beruházásokra és politikákra,”

2. rész „különösen azon tagállamok esetében, amelyek költségvetési mozgástérrel 
rendelkeznek a fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítása érdekében történő 
beruházásokhoz;”

19. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy bár a makrogazdasági stabilitás tekintetében vannak új kihívások, 

a gazdasági és monetáris unió sokkal jobb helyzetben van ahhoz, hogy 
szembenézzen a válságokkal, mint a 2008. évi pénzügyi és gazdasági válság idején;”

2. rész „meggyőződése, hogy az ellenállóképes és fenntartható gazdasági helyreállításnak 
az uniós politikai célkitűzésekkel összhangban történő és a zöld, az igazságos és a 
digitális átállásra összpontosító előmozdítása az egyik legfontosabb azonnali 
prioritás;”

3. rész „megjegyzi, hogy a jelenlegi válság leküzdésének eszközei olyan jellegűek, amelyek 
– amíg szükséges – expanzív költségvetési politikát igényelnek;”
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20. bek.
1. rész „rámutat arra , hogy azok a tagállamok, amelyek költségvetési tartalékokkal 

rendelkeztek, sokkal gyorsabb ütemben és a kapcsolódó hitelfelvételi költségek 
nélkül tudták mozgósítani a költségvetési ösztönző csomagokat, ami hozzájárult a 
világjárvány negatív társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítéséhez; megismétli, 
hogy a költségvetési tartalékok társadalmi szempontból felelős módon való 
fokozatos feltöltése fontos lesz a jövőbeli válságokra való felkészülés 
szempontjából;”

2. rész „sürgeti azonban a tagállamokat, a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ne ismételjék 
meg a gazdasági válságra adott válaszlépések múltbeli hibáit;”

3. rész „osztja az Európai Költségvetési Tanács azon véleményét, hogy a helyreállítás 
szempontjából nem tanácsos a költségvetési irányvonal gyors megfordítása;”

Verts/ALE:
24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy” és „jelenleg valamennyi tagállam 

köteles megfelelni a Stabilitási és Növekedési Paktumnak; elismeri, hogy az 
általános mentesítési rendelkezés nem függeszti fel sem a Stabilitási és Növekedési 
Paktum eljárásait, sem az uniós költségvetési szabályokat sem;”

2. rész a fenti szövegrész
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37. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy a közberuházások korlátozottak, mivel 

főként az adófizetők által finanszírozott szűkös forrásokat jelentenek;”
2. rész a fenti szövegrész

The Left, ID:
21. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság a Stabilitási és Növekedési Paktumban 

előirányzottaknak megfelelően 2021-ben ajánlásokat kíván megfogalmazni a 
tagállamok költségvetési helyzetére vonatkozóan; rámutat arra, hogy a 
gazdaságirányítási keretnek a jelenlegi gazdasági realitásokat is figyelembe kell 
vennie, valamint összhangban kell állnia az Unió szakpolitikai prioritásaival, 
egyszersmind pedig javítania kell a költségvetési szabályoknak való megfelelést, 
amelyeket egyszerűsíteni, egyértelműsíteni és praktikussá kell tenni, valamint felül 
kell vizsgálni és az eredményeknek megfelelően ki kell igazítani;”

2. rész „pragmatikusabb megközelítés alkalmazására szólít fel, és hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell, hogy ez a keret kedvező gazdasági időszakokban szigorúbb, 
kedvezőtlen gazdasági időszakokban viszont rugalmasabb legyen;” kivéve: 
„kedvező gazdasági időszakokban szigorúbb”

3. rész a fenti szövegrész

The Left, Renew:
13. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a 2020. évi példátlan gazdasági recesszió és a világjárványra 

válaszul hozott intézkedések hatására az EU GDP-arányos adóssága 2020-ban 
várhatóan 93,9% körüli (az euróövezetben 101,7%), 2021-ben pedig 94,6% körüli 
(az euróövezetben 102,3%) új csúcsot ér el az előrejelzések szerint; kiemeli, hogy 
továbbra is nagyfokú a bizonytalanság, és hogy a gazdasági kilátások nagyban 
függnek attól, hogy milyen gyorsan sikerül leküzdeni a világjárványt; tudomásul 
veszi továbbá, hogy ezeket az adósságszinteket csak megfelelő gazdasági 
növekedéssel lehet fenntartani;”

2. rész „ismételten hangsúlyozza az államadósság hosszú távú fenntarthatóságának 
fontosságát;”

3. rész „megjegyzi, hogy sok tagállam gyenge költségvetési pozícióban került a jelenlegi 
válságba, amelyet a világjárvány tovább súlyosbít;”
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22. Európai szemeszter: a 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

8 ID NSz - 88, 558, 47

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 342, 313, 40

3. bek. után 1 The Left NSz - 92, 576, 27

4. bek. után 5 The Left NSz - 135, 463, 97

rész.

1/NSz + 580, 57, 58

5. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 348, 323, 24

rész.

1/NSz + 525, 63, 107

8. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 396, 226, 73

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 348, 331, 16

rész.

1/NSz + 630, 45, 20

12. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 403, 256, 36

rész.

1/NSz + 472, 182, 41

15. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 367, 312, 16

19. bek. 7 Renew NSz - 163, 514, 18

rész.

1/NSz + 672, 18, 5

27. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 458, 118, 119
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 618, 44, 33

2/NSz + 403, 233, 58

28. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 472, 100, 123

rész.

1/NSz + 559, 60, 76

2/NSz + 363, 283, 49

3/NSz + 408, 229, 58

29. bek. bek. eredeti szöveg

4/NSz + 349, 300, 46

29. bek. után 6 The Left NSz - 71, 527, 97

rész.

1/NSz + 591, 35, 69

31. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 369, 228, 98

34. bek. után 2 The Left NSz + 291, 195, 204

rész.

1/NSz + 611, 60, 23

2/NSz + 429, 173, 92

3/NSz + 450, 154, 91

35. bek. bek. eredeti szöveg

4/NSz + 447, 167, 80

36. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 358, 310, 27

rész.

1/NSz + 437, 217, 41

44. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 627, 27, 41

3 The Left NSz - 73, 552, 70E. preb. után

4 The Left NSz - 149, 532, 14
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 660, 23, 12

R. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 354, 297, 44

rész.

1/NSz + 665, 23, 7

2/NSz + 373, 250, 72

V. preb. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 607, 39, 49

rész.

1/NSz + 657, 18, 18

2/NSz + 344, 286, 65

Z. preb. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 679, 8, 8

Állásfoglalási indítvány (EMPL bizottság)
(a szöveg egésze)

NSz + 508, 121, 64

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 2., 10., 15., 36. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
15. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „javaslatot tegyenek a gazdasági kormányzásban szükséges 

változtatásokra,” és „a lehetséges jövőbeli kiigazítási programok következményeivel 
szembeni”

2. rész a fenti szövegrész

27. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az 

adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem,”
2. rész „valamint az egyes tagállamok által alkalmazott káros adózási gyakorlatok 

eredményes leküzdése érdekében;”

PPE:
5. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a Parlamentet jobban be kell vonni az európai szemeszter 

folyamatába, beleértve az országspecifikus ajánlásokat is; hangsúlyozza a szociális 
partnerekkel, a civil társadalommal, az ifjúsági szervezetekkel, valamint a helyi és 
regionális önkormányzatokkal folytatott inkluzívabb szociális párbeszéd fontos 
szerepét az európai szemeszter alakításában;”



P9_PV-PROV(2021)03.08-11(VOT)_HU.docx 50 PE 690.053

2. rész „hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz számára 
kidolgozandó hatékony, átlátható, átfogó, eredményorientált és teljesítményalapú 
szociális nyomonkövetési módszertan javítani fogja az európai szemesztert azáltal, 
hogy jobban tükrözi a szociális, nemekkel összefüggő és környezetvédelmi 
kihívásokat, és azokat a költségvetési koordinációval egyenrangúként kezeli, 
valamint például azáltal, hogy nagyobb figyelmet fordít az agresszív adótervezésre, 
a szegénység csökkentésére, a nemek közötti egyenlőségre, a társadalmi 
igazságosságra, a társadalmi kohézióra és a felfelé irányuló konvergenciára;”

8. bek.
1. rész „tudomásul veszi, hogy a tagállamoknak nemzeti gazdaságélénkítési terveikbe be 

kell építeniük a társadalmi és területi kohézióra, a gyermekekre és a fiatalokra 
vonatkozó intézkedéseket a finanszírozáshoz való hozzáférés érdekében; megjegyzi, 
hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet nem határozta 
meg és nem is különítette el kifejezetten a szociális mérföldköveket és célokat, de az 
elfogadott rendelet szerint a Bizottságnak meg kell határoznia az elért 
eredményekről való jelentéstételhez, valamint az eszköz nyomon követéséhez és 
értékeléséhez használandó közös mutatókat, és meg kell határoznia az eszköz 
keretében a szociális kiadásokról – többek között a gyermekekre és a fiatalokra 
fordított kiadásokról – szóló jelentéstételre szolgáló módszertant; rámutat a szociális 
jogok európai pillére elveinek végrehajtására, a minőségi foglalkoztatásra, a felfelé 
irányuló társadalmi konvergenciára, a lehetőségek és a szociális védelem 
egyenlőségére és az azokhoz való hozzáférésre, az oktatásra és a készségekre, 
valamint a gyermekek és fiatalok oktatáshoz, egészségügyhöz, táplálkozáshoz, 
munkahelyekhez és lakhatáshoz való hozzáférésébe és lehetőségeibe történő 
beruházásokra vonatkozó mutatók különös fontosságára, a gyermekgarancia és az 
ifjúsági garancia célkitűzéseivel összhangban;”

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési párbeszéd 
keretében működjön együtt az Európai Parlamenttel, a szociális partnerekkel és a 
civil társadalommal e mutatók meghatározása érdekében, a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európáról szóló európai parlamenti állásfoglalásban 
megállapítottakkal összhangban, annak érdekében, hogy értékelni lehessen a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe történő beruházásokat és azok reformját, 
valamint az e célok elérése érdekében javasolt intézkedéseket;”

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

28. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy a nemek közötti egyenlőség indexét szerepeltessék az 

európai szemeszter egyik eszközeként” és „kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a 
megkülönböztetés elleni jogszabályok, politikák és gyakorlatok végrehajtását annak 
érdekében, hogy eredményesen küzdjenek a megkülönböztetés minden formája, 
többek között a cigányellenesség ellen, és a helyreállítási intézkedések végrehajtása 
során megőrizzék a társadalmi, mentális, kulturális és fizikai jóllétet;”

2. rész „hogy a nemek közötti egyenlőség indexét szerepeltessék az európai szemeszter 
egyik eszközeként”

3. rész „kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a megkülönböztetés elleni jogszabályok, 
politikák és gyakorlatok végrehajtását annak érdekében, hogy eredményesen 
küzdjenek a megkülönböztetés minden formája, többek között a cigányellenesség 
ellen, és a helyreállítási intézkedések végrehajtása során megőrizzék a társadalmi, 
mentális, kulturális és fizikai jóllétet;”
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29. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve azokat a jogalkotási kezdeményezéseket is”, „a 

lecsatlakozáshoz való jogra,” és „valamint a stabil szerződéseket, tisztességes 
béreket, kollektív tárgyalási lefedettséget és szociális védelmi minimumokat 
biztosító intézkedések révén kell megvalósítani, beleértve a szegénységi küszöböt 
meghaladó tisztességes nyugdíjakat is; kéri a Bizottságot, hogy ezeket a mutatókat 
foglalja bele a társadalmi haladás helyreállítási és rezilienciaépítési tervek keretében 
történő értékeléséről szóló iránymutatásokba; rámutat, hogy a nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek keretében végrehajtott munkaerőpiaci reformokat e 
célkitűzések megvalósításával összhangban kell végrehajtani;”

2. rész „beleértve azokat a jogalkotási kezdeményezéseket is”
3. rész „a lecsatlakozáshoz való jogra,”
4. rész „valamint a stabil szerződéseket, tisztességes béreket, kollektív tárgyalási 

lefedettséget és szociális védelmi minimumokat biztosító intézkedések révén kell 
megvalósítani, beleértve a szegénységi küszöböt meghaladó tisztességes nyugdíjakat 
is; kéri a Bizottságot, hogy ezeket a mutatókat foglalja bele a társadalmi haladás 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek keretében történő értékeléséről szóló 
iránymutatásokba; rámutat, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
keretében végrehajtott munkaerőpiaci reformokat e célkitűzések megvalósításával 
összhangban kell végrehajtani;”

35. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az esélyegyenlőség integrálása révén”, „üdvözli a 

Bizottság azon szándékát, hogy kötelező erejű intézkedéseket vezessen be a 
fizetések átláthatóságára vonatkozóan, ideértve a nők és férfiak egyenlő béreinek 
indexét is;” és „felhívja a tagállamokat, hogy indítsák újra a Tanácsban a 
vezetőtestületekben lévő nőkről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokat;”

2. rész „az esélyegyenlőség integrálása révén”
3. rész „üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy kötelező erejű intézkedéseket vezessen be 

a fizetések átláthatóságára vonatkozóan, ideértve a nők és férfiak egyenlő béreinek 
indexét is;”

4. rész „felhívja a tagállamokat, hogy indítsák újra a Tanácsban a vezetőtestületekben lévő 
nőkről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokat;”

R. preb.
1. rész „mivel a Covid19 hatását tovább súlyosbították a már eddig is meglévő 

egyenlőtlenségek, amelyek az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedtek;”
2. rész „mivel a pénzügyi világválságot követően a közszolgáltatásokba irányuló 

beruházások megszüntetése hozzájárult az egészségügyi szükségletek terén 
mutatkozó egyenlőtlenségek növekedéséhez;”

V. preb.
1. rész „mivel az Unióban továbbra is jelentős egyenlőtlenségek vannak a jövedelmek 

között;”
2. rész „mivel az adó- és munkaerőköltség-verseny káros az egységes piacra és a 

tagállamok közötti kohézióra nézve;”
3. rész „mivel a jól megtervezett, progresszív adó- és szociális ellátási rendszerek, a 

szociális beruházások, valamint a minőségi köz- és szociális szolgáltatások nyújtása 
elengedhetetlen eszköz annak megakadályozásához, hogy a hátrányos helyzet egyik 
generációról a másikra öröklődjön;”
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Z. preb.
1. rész „mivel történelmünk kritikus időszakába értünk”
2. rész „és az az elképzelés, hogy a gazdasági növekedés automatikusan leszivárog a 

társadalom minden részébe, immár széles körben hitelét veszítette; mivel tanúi 
lehetünk annak, hogy a középosztály elvékonyodik, a kékgalléros, alacsony 
képzettségű és platform-munkavállalók munkakörülményei egyre bizonytalanabbak 
és körükben növekszik a dolgozói szegénység, a jövedelem és a vagyon pedig egyre 
polarizálódik;”

3. rész „mivel a kulturális és kreatív ágazatot, az idegenforgalmi ágazatot – beleértve a 
rendezvények és előadások területét is –, a kulturális turizmust, a szellemi kulturális 
örökséggel kapcsolatos tevékenységeket, a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k), az 
önfoglalkoztatókat, valamint a helyi és családi vállalkozásokat gazdaságilag 
súlyosan érintették a Covid19 terjedésének megfékezésére irányuló intézkedések;”

Renew, PPE:
31. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás kulcsfontosságú 

eszközök, amelyek segítik a munkaadókat és a szakszervezeteket abban, hogy 
tisztességes béreket és munkafeltételeket tudjanak kialakítani, valamint hogy a 
szilárd kollektív tárgyalási rendszerek növelik a tagállamok rezilienciáját gazdasági 
válságok idején; szilárd meggyőződése, hogy a demokratikus, reziliens és 
társadalmilag igazságos helyreállításnak társadalmi párbeszéden, többek között 
kollektív tárgyaláson kell alapulnia; megismétli azon véleményét, hogy a 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a szakszervezetek nagyfokú jelenlétének 
előmozdítása, valamint a kollektív tárgyalások általi lefedettség csökkenésének 
visszafordítása érdekében; rámutat annak fontosságára, hogy az uniós 
munkavállalókat megfelelő minimálbérek, jogszabályok vagy kollektív szerződések 
védjék, tisztességes életszínvonalat biztosítva számukra, függetlenül attól, hogy hol 
dolgoznak;”

2. rész „e tekintetben üdvözli az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről 
szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatot, amelynek célja, hogy növeljék a 
kollektív tárgyalások általi lefedettséget, és biztosítsák, hogy az Európai Unióban 
megfelelő szintű minimálbérek védjék a munkavállalókat;”

44. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy, az aszimmetrikus sokkok hatásainak 

mérséklésére szolgáló, hosszú távon is hatékony eszközt, például egy megfelelő és 
működőképes munkanélküliségi (viszont)biztosítási rendszert, amely támogatni 
tudná a nemzeti rendszereket, amikor az Unió egy részét átmeneti gazdasági 
sokkhatások érik;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy az Unióban kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy támogassák a 
beruházásokat és biztosítsák a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy segítsék a fizetőképességi nehézségekkel küzdő kkv-kat, minőségi 
munkahelyeket teremtsenek a stratégiai jelentőségű ágazatokban, valamint 
előmozdítsák az Unióban a területi, gazdasági és társadalmi kohéziót; kiemeli, hogy 
a Covid19-válság foglalkoztatási következményeinek enyhítése érdekében 
mozgósítani lehetne az új Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot az 
elbocsátott munkavállalók számára; ezért arra kéri a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul nyújtsanak be finanszírozási kérelmet a Bizottsághoz, hogy 
támogatni tudják a Covid19 következtében a munkájukat elvesztő uniós 
munkavállalókat az átképzésben, a továbbképzésben és a munkaerőpiacra való 
visszailleszkedésben;”
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Egyéb
Hibajegyzék: Az összes nyelvi változatot érinti.

23. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint Luca 
Attanasio olasz nagykövet és környezete elleni merénylet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

18. bek. után 4 ECR NSz - 172, 441, 83

rész.

1/NSz + 657, 13, 25

19. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 601, 39, 56

C. preb. 1 ECR NSz - 152, 525, 19

D. preb. 2 ECR NSz - 148, 531, 17

E. preb. 3 ECR NSz - 160, 518, 18

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 669, 4, 17

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0173/2021 The Left NSz ↓

B9-0174/2021 ID NSz ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0198/2021 Renew NSz ↓

B9-0199/2021 PPE NSz ↓

B9-0200/2021 S&D NSz ↓

B9-0201/2021 ECR NSz ↓
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left
19. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhív az uniós szankciós mechanizmus alkalmazására a 

korrupció elleni küzdelem érdekében;”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Brando Benifei (S&D képviselőcsoport) szintén támogatta az RC-B9-0173/2021 sz. közös 
állásfoglalási indítványt.

24. A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a halálraítéltek és 
az emberijog-védők ügyei

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

19. bek. 2 ECR NSz - 317, 373, 6

N. preb. után 1 The Left NSz - 179, 495, 21

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 633, 11, 45

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0190/2021 The Left NSz ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0192/2021 S&D NSz ↓

B9-0193/2021 Renew NSz ↓

B9-0194/2021 PPE NSz ↓

B9-0195/2021 ECR NSz ↓

B9-0197/2021 ID NSz ↓
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25. Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0183/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

2. bek. után 1 The Left NSz - 101, 546, 47

rész.

1/NSz + 642, 13, 39

6. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 461, 197, 36

14. bek. után 5 The Left NSz - 46, 617, 33

15. bek. 2 PPE NSz - 280, 364, 52

rész.

1/NSz + 389, 230, 77

16. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 346, 287, 63

16. bek. után 6 The Left NSz - 85, 575, 36

rész.

1/NSz + 632, 21, 43

17. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 457, 227, 12

17. bek. után 4 The Left NSz - 40, 609, 47

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 359, 240, 97

21. bek. után 3 The Left NSz - 94, 572, 30

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 610, 43, 37

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0182/2021 ID NSz ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0184/2021 The Left NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

B9-0185/2021 S&D NSz ↓

B9-0186/2021 Renew NSz ↓

B9-0187/2021 PPE NSz ↓

B9-0188/2021 ECR NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 16., 21. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
16. bek.
1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy függesszenek fel a kambodzsai kormánynak 

nyújtott valamennyi kétoldalú pénzügyi támogatást, és ehelyett összpontosítsanak a 
civil társadalmi szervezetekre”

2. rész „és az ellenzéki pártokra;”

PPE:
6. bek.
1. rész „sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy helyezze hatályon kívül az összes elnyomó 

törvényt, köztük a digitális környezetet szabályozó és a kormány számára az internet 
online megfigyelésének, cenzúrázásának és ellenőrzésének fokozását lehetővé tevő 
közelmúltbeli rendeleteket és törvénytervezeteket,”

2. rész „valamint helyezze hatályon kívül az alkotmány, a büntető törvénykönyv, a politikai 
pártokról szóló törvény, a szakszervezeti törvény, a nem kormányzati szervezetekről 
szóló törvény, valamint a szólásszabadságot és a politikai szabadságjogokat 
korlátozó minden egyéb jogszabály közelmúltbeli módosítását, amelyek nincsenek 
teljes mértékben összhangban Kambodzsa kötelezettségeivel és a nemzetközi 
normákkal;”

17. bek.
1. rész „felhívja az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon a kambodzsai emberi 

jogi helyzetet, és az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési 
tervvel és az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokkal teljes 
összhangban járjanak el;”

2. rész „kéri a phnompeni uniós küldöttséget és a tagállamok nagykövetségeit, hogy 
kövessék nyomon a pereket és tegyenek látogatásokat a börtönökben;”
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26. A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0177/2021
(PPPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

3. bek. után 2 The Left NSz - 85, 565, 40

4. bek. után 3 The Left NSz - 88, 558, 44

5. bek. után 4 The Left NSz - 56, 597, 37

6. bek. után 5 The Left NSz - 41, 587, 62

7. bek. 10 The Left NSz + 417, 263, 9

7. bek. után 6 ID NSz - 110, 559, 19

8. bek. után 11 The Left NSz - 242, 313, 133

10. bek. után 12 The Left NSz - 62, 582, 46

11. bek. után 13 The Left NSz - 123, 514, 53

12. bek. után 14 The Left NSz - 146, 467, 75

13. bek. után 15 The Left NSz - 87, 449, 154

33. bek. 16 The Left NSz - 85, 543, 60

37. bek. után 17 The Left NSz - 77, 594, 19

39. bek. 7 ID NSz - 112, 561, 15

41. bek. után 18 The Left NSz - 246, 376, 66

43. bek. 8 Verts/ALE NSz + 472, 140, 75

M. preb. után 1 The Left NSz - 83, 588, 19

V. preb. után 9 The Left NSz - 185, 484, 21

Y. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 357, 285, 47

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 568, 79, 37

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

B9-0175/2021 ID NSz ↓

B9-0176/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0177/2021 S&D NSz ↓

B9-0178/2021 ECR NSz ↓

B9-0179/2021 Renew NSz ↓

B9-0180/2021 The Left NSz ↓

B9-0181/2021 PPE NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR, PPE: Y. preb.

Egyéb
Moritz Körner (Renew) visszavonta aláírását az B9-0179/2021 sz. közös állásfoglalási 
indítványról.

27. Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0166/2021, B9-0167/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány B9-0166/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1. bek. 43 ECR NSz - 129, 517, 15

5 ID NSz + 238, 110, 182

6 ID NSz - 154, 514, 17

1 bek. után

7 ID NSz - 120, 523, 42

10. bev. hiv. 8T ECR NSz - 118, 528, 13

11. bev. hiv. 9T ECR NSz - 115, 528, 17

12. bev. hiv. 10T ECR NSz - 104, 531, 26

13. bev. hiv. 11T ECR NSz - 109, 538, 14



P9_PV-PROV(2021)03.08-11(VOT)_HU.docx 59 PE 690.053

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

14. bev. hiv. 12T ECR NSz - 110, 537, 14

15. bev. hiv. 13T ECR NSz - 124, 522, 14

16. bev. hiv. 14T ECR NSz - 120, 523, 17

17. bev. hiv. 15T ECR NSz - 105, 540, 16

18. bev. hiv. 16T ECR NSz - 109, 525, 27

19. bev. hiv. 17T ECR NSz - 110, 522, 27

A. preb. 18T ECR NSz - 72, 564, 23

C. preb. 19T ECR NSz - 108, 522, 30

D. preb. 20T ECR NSz - 79, 524, 57

E. preb. 21T ECR NSz - 80, 526, 54

F. preb. 22T ECR NSz - 104, 527, 29

G. preb. 23T ECR NSz - 108, 523, 29

H. preb. 24T ECR NSz - 109, 519, 32

I. preb. 25T ECR NSz - 101, 527, 32

J. preb. 26T ECR NSz - 109, 525, 26

K. preb. 27T ECR NSz - 69, 536, 55

L. preb. 28T ECR NSz - 115, 518, 25

M. preb. 29T ECR NSz - 120, 517, 23

30T ECR NSz - 120, 514, 24

rész.

1/NSz + 513, 120, 28

N. preb.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 508, 129, 26

31T ECR NSz - 84, 521, 54O. preb.

2 Verts/ALE
The Left

NSz + 520, 75, 65
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

P. preb. 32T ECR NSz - 107, 523, 27

P. preb. után 3 Verts/ALE
The Left

NSz + 531, 93, 36

Q. preb. 33T ECR NSz - 122, 512, 25

Q. preb. után 4 Verts/ALE
The Left

NSz + 474, 96, 91

R. preb. 34T ECR NSz - 73, 521, 66

S. preb. 35T ECR NSz - 116, 513, 30

T. preb. 36T ECR NSz - 114, 521, 25

U. preb. 37T ECR NSz - 243, 390, 26

38T ECR NSz - 115, 515, 30V. preb.

1 S&D
Verts/ALE
The Left

NSz + 520, 107, 35

W. preb. 39T ECR NSz - 111, 524, 24

X. preb. 40T ECR NSz - 85, 522, 53

Y. preb. 41T ECR NSz - 105, 528, 25

Z. preb. 42T ECR NSz - 71, 537, 50

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 492, 141, 46

Állásfoglalási indítvány B9-0167/2021 (ID)

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz ↓

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
N. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a tagállamokban a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről 
szóló, nemrégiben elfogadott rendeletet”

2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
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Magdalena Adamowicz (PPE képviselőcsoport) szintén támogatta a B9-0166/2021 sz. 
állásfoglalásra irányuló indítványt.

28. A gyermekek jogai

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0164/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0164/2021 
(LIBE bizottság)

rész.

1/NSz + 680, 3, 8

2. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 583, 94, 15

3 ECR NSz - 179, 495, 182. bek. után

10 ECR NSz - 187, 429, 70

4. bek. 11T ECR NSz - 117, 547, 29

7. bek. 12 ECR NSz - 136, 550, 7

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 519, 126, 46

10. bek. után 4 ECR NSz - 183, 490, 20

11. bek. után 14 ECR NSz - 224, 344, 120

rész.

1/NSz + 676, 6, 11

13. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 580, 76, 37

rész.

1/NSz + 661, 7, 25

14. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 556, 84, 52

15. bek. 13 ECR NSz - 107, 539, 46

15 ECR NSz - 136, 528, 28

rész.

23. bek.

bek. eredeti szöveg

1/NSz + 585, 24, 83
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 547, 100, 43

3/NSz + 445, 185, 61

25. bek. 16 ECR NSz - 136, 509, 46

27. bek. 2 ID NSz - 101, 568, 21

30. bek. 17 ECR NSz - 119, 540, 32

B. preb. 1 ID NSz - 155, 527, 9

B. preb. után 5 ECR NSz - 300, 357, 36

K. preb. után 7 ECR NSz - 152, 526, 15

8 ECR NSz + 366, 246, 81O. preb.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

O. preb. után 9 ECR NSz - 175, 395, 119

P. preb. 6 ECR NSz + 360, 324, 9

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 545, 24, 119

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE, ECR: 9. bek.
ID: O. preb. 9. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a gyermekek 

online szexuális zaklatása elleni küzdelem érdekében 2021 első félévében hosszabb 
távú jogalkotási keretre tesz javaslatot;”

2. rész a fenti szövegrész

14. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és így a káros tartalmakkal szemben védettek legyenek;”
2. rész a fenti szövegrész

ID:
2. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „etnikai származástól, nemtől, nemzetiségtől, társadalmi és 

gazdasági háttértől, képességtől, migrációs vagy tartózkodási jogállástól 
függetlenül,”

2. rész a fenti szövegrész
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PPE, ID:
23. bek.
1. rész „felhívja az EU-t, annak ügynökségeit és a tagállamokat, hogy vessenek véget a 

gyermekek hontalanságának az EU-n belül és azon kívül is, többek között azáltal, 
hogy javítják a frontvonalban dolgozó tisztviselők azon képességét, hogy migrációs 
és menekültügyi összefüggésben azonosítsák, rögzítsék a hontalanság eseteit és 
megfelelően reagáljanak ezekre,”

2. rész „előmozdítva és biztosítva a születési anyakönyvi kivonatokhoz való egyetemes 
hozzáférést függetlenül a szülők jogállásától, beleértve az LMBTQI+-családokat is, 
bevezetve, javítva és végrehajtva a gyermekhontalanság megelőzésére irányuló jogi 
biztosítékokat, valamint bevezetve és javítva a gyermekek jogain alapuló 
hontalanság meghatározására irányuló eljárásokat, a migráció összefüggésében a 
hontalan személyekkel szemben vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
érdekében, és összhangban a gyermek mindenek felett álló érdekével és az 
állampolgárság megszerzésére vonatkozó jogukkal;” kivéve: „beleértve az 
LMBTQI+-családokat is”

3. rész a fenti szövegrész


