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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. Filip De Man mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 671, 11, 11

2. Zdzisław Krasnodębski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 521, 153, 17

3. Ioannis Lagos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Marie Toussaint (A9-0136/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 658, 25, 10

4. Ioannis Lagos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

TITK. + 655, 29, 9
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5. EU–Norvégia-megállapodás: az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő 
valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosítása ***

Ajánlás: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Egyetértési eljárás NSz + 686, 2, 5

6. EU–Honduras önkéntes partnerségi megállapodás ***

Ajánlás: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Egyetértési eljárás NSz + 632, 23, 38

7. Végrehajtási jelentés a műszaki alkalmassági jogszabálycsomag közúti 
közlekedésbiztonsági szempontjairól

Jelentés: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 654, 30, 9

8. A Balti-tengert szennyező vegyi maradékanyagok az 1328/2019. és a 0406/2020. 
számú petíciók alapján, az eljárási szabályzat 227. cikkének (2) bekezdése alapján 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0224/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0224/2021 
(PETI bizottság)

egyetlen szavazás NSz + 660, 8, 25
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9. A Horizont Európa létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapítása ***II

Ajánlás második olvasatra: Dan Nica (A9-0122/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

2. bek. után 1 PPE,
S&D,

The Left

NSz + 677, 5, 17

10. A Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi program *

Jelentés: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Tanács tervezete NSz + 661, 5, 33

11. Európai Innovációs és Technológiai Intézet ***I

Jelentés: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes 
megállapodás

163 bizottság NSz + 663, 17, 19
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12. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve ***I

Jelentés: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

162 bizottság NSz + 673, 6, 20

13. Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I

Jelentés: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

95 bizottság NSz + 641, 44, 14

14. EU–Honduras önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

17. bek. 1T ECR NSz - 133, 475, 60

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 576, 54, 69

15. Intézményközi megállapodás a kötelező átláthatósági nyilvántartásról

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 509, 177, 5

2/NSz + 684, 4, 3

11. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 421, 255, 15

1 The Left NSz - 234, 400, 5619. bek., b) pont után

2 The Left NSz - 182, 495, 13

19. bek., c) pont 4 Verts/ALE NSz - 315, 355, 19

21. bek. 3 PPE NSz + 479, 136, 76

Határozatra irányuló javaslat NSz + 645, 5, 49

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
11. bek.
1. rész „úgy véli, hogy fontos meghatározni az érdekképviselőkkel tartott találkozókat, 

amelyeket előre ütemezett találkozókként közzé kell tenni;”
2. rész „üdvözli a Bizottság azon gyakorlatát, hogy a személyes találkozóktól eltérő 

formában, például videokonferencia keretében tartott találkozókat is közzéteszi;”
3. rész „kitart amellett, hogy a tervezett telefonhívást is találkozónak kell tekinteni”

16. Hatékonyabb és tisztább tengeri szállítás

Jelentés: Karima Delli (A9-0029/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. 1 képviselők NSz - 286, 372, 34

4. bek. 2 képviselők NSz + 337, 306, 50

5. bek. 3 képviselők NSz + 378, 283, 32

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 453, 92, 154
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17. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) 
bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek 
között a lufenuron esetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0223/2021 (az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0223/2021 
(ENVI bizottság)

állásfoglalási indítvány
(a szöveg egésze)

NSz + 441, 242, 15

18. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) 
bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek 
között a flonikamid esetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0222/2021 (az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0222/2021 
(ENVI bizottság)

állásfoglalás
(a szöveg egésze)

NSz + 366, 305, 27

19. Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – 
versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program 
(Egységes piac program) 2021–2027 ***II

Ajánlás második olvasatra: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül
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20. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 2021–2027 ***II

Ajánlás második olvasatra: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

21. Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program 2021–2027 ***II

Ajánlás második olvasatra: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

22. Jogérvényesülés program 2021–2027 ***II

Ajánlás második olvasatra: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

23. A 2021–2027 közötti űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynöksége ***II

Ajánlás második olvasatra: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül
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24. EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás ***

Ajánlás: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Egyetértési eljárás NSz + 660, 5, 32

25. Az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások eredménye

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0225/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0225/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 bek. után 5 ID NSz - 150, 539, 8

rész.

1/NSz + 536, 110, 52

2/NSz + 606, 85, 8

2. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 584, 57, 58

9. bek. 6 Verts/ALE NSz - 211, 482, 6

15. bek. 7 Verts/ALE NSz - 183, 442, 74

17. bek. után 1 The Left NSz - 137, 558, 4

18. bek. ii. pont 2 The Left NSz - 147, 539, 13

18. bek. iv. pont 8 Verts/ALE NSz - 110, 537, 52

21. bek. 21 képviselők NSz + 562, 133, 4

rész.

1/NSz + 568, 65, 66

22. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 605, 68, 26

30. bek. 9 Verts/ALE NSz - 193, 468, 38

34. bek. 10 Verts/ALE NSz - 173, 486, 40



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_HU.docx 14 PE 692.327

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

34. bek. után 11 Verts/ALE NSz - 164, 464, 71

35. bek. 3 The Left NSz - 134, 559, 6

12 Verts/ALE NSz - 147, 544, 836. bek.

4 The Left NSz - 136, 555, 8

38. bek. után 13 Verts/ALE NSz - 200, 471, 28

45. bek. 14 Verts/ALE NSz - 158, 529, 12

46. bek. után 15 Verts/ALE NSz - 185, 457, 57

16 Verts/ALE NSz - 200, 454, 45

17 Verts/ALE NSz - 172, 479, 47

18 Verts/ALE NSz - 199, 480, 20

19 Verts/ALE NSz - 161, 502, 36

47. bek. után

20 Verts/ALE NSz - 210, 451, 38

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 578, 51, 68

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
22. bek.
1. rész „sajnálatának ad hangot, amiért ellentétben a politikai nyilatkozattal, amely 

ambiciózus, széles körű, mély és rugalmas partnerséget irányoz elő a külpolitika, a 
biztonság és a védelem területén, az Egyesült Királyság elutasította, hogy a 
megállapodás részeként tárgyalásokat folytasson ezekről a kérdésekről; emlékeztet 
azonban arra, hogy mindkét fél érdeke a szoros és tartós együttműködés fenntartása 
ezeken a területeken, különösen a béke, a biztonság – többek között a terrorizmus 
elleni küzdelem – elősegítése, a szabályokon alapuló globális rend, a hatékony 
multilateralizmus, az ENSZ Alapokmánya, a demokrácia és a jogállamiság 
megszilárdításának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmének 
előmozdítása az EUSZ 21. cikkében foglaltaknak megfelelően;”

2. rész „javasolja, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli együttműködést és 
koordinációt a külpolitikai kérdésekkel – többek között az Oroszország és Kína 
jelentette kihívásokkal – kapcsolatos magas szintű konzultációk és koordináció 
rendszerszintű platformja, a biztonsági kérdésekben – többek között az EU-NATO 
együttműködés keretében – való szoros együttműködés és a szisztematikus 
preferenciális együttműködés irányítsa, különösen a békefenntartó műveletek 
tekintetében; felszólít különösen az Egyesült Királysággal való mélyreható 
együttműködésre és koordinációra az EU-val közösen alkalmazott szankcionálási 
politikák tekintetében, tekintettel a közös értékekre és érdekekre, valamint felszólít 
egy erre vonatkozó koordinációs mechanizmus létrehozására;”
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ID:
2. bek.
1. rész „megismétli, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése történelmi hiba,”
2. rész „és emlékeztet arra, hogy az EU mindig is tiszteletben tartotta az Egyesült Királyság 

döntését,”
3. rész „ugyanakkor kitartott amellett, hogy az Egyesült Királyságnak el kell fogadnia az 

Unióból való kilépés következményeit, és hogy egy harmadik ország nem 
rendelkezhet ugyanolyan jogokkal és előnyökkel, mint egy tagállam; emlékeztet 
arra, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének folyamata során a 
Parlament arra törekedett, hogy megvédje az uniós polgárok jogait, védje az Ír-
szigeten a békét és a jólétet, megvédje a halászközösségeket, fenntartsa az uniós 
jogrendet, megőrizze az uniós döntéshozatal autonómiáját, megőrizze a vámunió és 
a belső piac integritását, ugyanakkor elkerülje a szociális, környezeti, adóügyi vagy 
szabályozási dömpinget, mivel ez elengedhetetlen az európai munkahelyek, ipar és 
versenyképesség védelméhez, valamint az európai zöld megállapodásban 
meghatározott törekvések megvalósításához;”

Egyéb
Marina Kaljurand (S&D képviselőcsoport) szintén támogatja a 21. módosítást.
Geert Bourgeois, (ECR képviselőcsoport), szintén támogatja az állásfoglalási indítványt.
B9-0225/2021.

26. Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-
állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv ***I

Jelentés: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a szöveg egésze 46 S&D NSz + 633, 21, 43

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-45 bizottság NSz ↓

Bizottsági javaslat NSz + 643, 11, 47
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27. Talajvédelem

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0221/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0221/2021 
(ENVI bizottság)

rész.

1/NSz + 687, 4, 7

1. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 561, 103, 34

rész.

1/NSz + 690, 4, 4

3. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 288, 400, 10

4. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 559, 80, 59

4. bek. után 1 The Left NSz - 191, 424, 82

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 561, 79, 58

rész.

1/NSz + 646, 45, 7

10. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 402, 284, 11

rész.

1/NSz + 662, 10, 26

11. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 565, 95, 38

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 610, 85, 3

rész.

1/NSz + 511, 176, 11

27. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 305, 364, 29

rész.

1/NSz + 526, 144, 28

28. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 559, 120, 19
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/NSz - 288, 349, 61

29. bek. 2 The Left NSz - 143, 541, 13

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 367, 263, 68

rész.

1/NSz + 635, 13, 50

37. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 475, 168, 55

52. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 361, 307, 29

54. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 335, 349, 14

rész.

1/NSz + 415, 241, 42

55. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 298, 370, 30

60. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 375, 317, 6

63. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 381, 280, 37

65. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 411, 217, 70

rész.

1/NSz + 648, 7, 43

R. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 554, 138, 5

rész.

1/NSz + 622, 40, 35

Y. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 372, 314, 11

rész.

1/NSz + 638, 23, 37

Z. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 591, 101, 5

AA. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 378, 312, 8

AB. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 415, 270, 13

AQ. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 561, 88, 49
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 605, 55, 41

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: Y., AQ. preb.; 4., 5., 16., 60. bek.
PPE: AA., AB. preb.: 27., 35., 52., 54., 55., 60., 63., 65. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
R. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fenntarthatatlan mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

gyakorlatok,”
2. rész a fenti szövegrész

Z. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az EU-ban a talajvédelemre vonatkozó jogi keret 

bevezetésére irányuló korábbi kísérlet sikertelen volt, mivel azt 2014 májusában 
visszavonták, miután a Tanácsban a tagállamok egy kisebb része nyolc évig 
blokkolta;”

2. rész a fenti szövegrész

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

3. bek.
1. rész „úgy véli, hogy az egészséges talaj a tápláló és biztonságos élelmiszerek alapja, és a 

fenntartható élelmiszer-termelés előfeltétele;”
2. rész „hangsúlyozza, hogy a fenntartható étrendek, különösen a növényi alapú étrendek 

fokozottabb elterjedése hatalmas potenciállal rendelkezik a talaj egészsége és a 
földhasználat drasztikus javítása szempontjából;”

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

ECR:
1. bek.
1. rész „hangsúlyozza a talajvédelem és az egészséges talajok előmozdításának fontosságát 

az Unióban, tekintettel arra, hogy az egyes tagállamok korlátozott és eltérő fellépései 
ellenére is folytatódik ezen élő ökoszisztéma romlása, amely maga is a biológiai 
sokféleség része és nem megújuló erőforrás;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a talajromlás megállítását célzó intézkedések elmulasztásának 
költségei a becslések szerint az Unióban évi 50 milliárd eurót tesznek ki;”

11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fellépés és a fellépés elmaradásának költségeit” és 

„azonnali ésazonnali és”
2. rész a fenti szövegrész

Renew:
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27. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az uniós erdők körülbelül 2,5-szer több szenet tárolnak a 

talajban mint a fabiomasszában;”
2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy készítse el az uniós erdőstratégiát, amely ezt 

megfelelően figyelembe veszi, és amely előmozdítja e felbecsülhetetlen értékű 
erőforrás fenntartható módon történő kezelését, és támogatja a helyreállítási és 
védelmi célokat, mivel ezek a talaj, a biológiai sokféleség és az éghajlat javát 
szolgálják;”

37. bek.
1. rész „felszólatja a Bizottságot, hogy biztosítsa az új talajstratégia és a készülő uniós 

erdőgazdálkodási stratégia közötti koherenciát”
2. rész „azáltal, hogy az erdőgazdálkodási stratégiába beépíti a fenntartható 

talajgazdálkodásra, például az agrárerdészeti módszerekre vonatkozó 
követelményeket;”

55. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a nem fenntartható földhasználat olyan szénkészletet bocsát a 

légkörbe, amely évszázadok vagy évezredek óta a talaj ökoszisztémájának részét 
képezte;”

2. rész „megjegyzi, hogy az erdészeti kitermelési tevékenységek után a talaj szén-dioxid-
kibocsátása még évtizedekkel a terület rönközése és újratelepítése után is tart; 
kiemeli, hogy bár ezeket a folyamatokat fel kell tüntetni az elszámolásokban, az 
erdei biomassza felhasználását még mindig karbonsemlegesnek tekintik;”

PPE, Renew:
28. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a tarvágásos erdőgazdálkodási gyakorlat elpusztítja a fák és a 

gombák szimbiotikus, egymástól függő hálózatát, és ezen háló helyreállítása a 
tarvágás után szinte sosem történik meg;”

2. rész „kiemeli, hogy a boreális erdőkben ez jelenti az egyetlen és legfontosabb 
szervesanyag-felhalmozási mechanizmust a talajban, és ezért kiemelkedő szereppel 
bír a globális szénkörforgásban; megismétli, hogy a tarvágás nem ugyanolyan, mint 
a kontrollálatlan vegetációtűz általi természetes bolygatás, mivel a tarvágásos 
területtel ellentétben a kontrollálatlan vegetációtüzek területét nagy mennyiségű 
holtfa és a fajok által elfoglalható terület jellemzi;”

3. rész „felszólít ezért az Unió egészében a tarvágásos erdőgazdálkodás betiltására, amelyet 
az egyéb talajvédelmi intézkedések mellett kiegészítő intézkedésként alkalmaznak a 
talajvédelmi kereten és a vonatkozó kezdeményezéseken belül;”

28. Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése ***II

Ajánlás második olvasatra: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül
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29. A digitális zöldigazolvány – uniós polgárok ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 11 képviselők NSz - 86, 591, 16

Az illetékes bizottság módosításai

A szöveg egésze 25MR: bizottság NSz + 575, 80, 40

Módosítások a 1. cikkhez

25MR: bizottság NSz + 553, 95, 461. bek.

6 képviselők NSz ↓

2. bek. után 9 ECR NSz + 442, 239, 14

Módosítások a 2. cikkhez

5. pont 25MR: bizottság NSz + 630, 51, 13

Módosítások a 3. cikkhez

1. bek., c) pont 25MR: bizottság NSz + 613, 68, 14

2. bek. 15 S&D, PPE, 
Renew

NSz + 680, 6, 9

Módosítások a 5. cikkhez

24 The Left NSz - 64, 585, 46

7 képviselők NSz - 94, 549, 52

rész.

1/NSz + 614, 60, 21

1. bek.

25MR: bizottság

2/NSz + 540, 90, 65

25MR: bizottság NSz + 515, 127, 53

10 ECR NSz ↓

5. bek., 1. albek.

3 képviselők NSz - 115, 533, 47

5. bek., 2. albek. 4 képviselők NSz - 118, 524, 53
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Módosítások a 6. cikkhez

rész.

1/NSz + 615, 61, 19

1. bek. 25mr bizottság

2/NSz + 540, 89, 66

14 PPE NSz - 233, 438, 245. bek.

25MR: bizottság NSz + 571, 80, 44

Módosítások a 7. cikkhez

rész.

1/NSz + 621, 33, 41

1. bek. 25MR: bizottság

2/NSz + 613, 68, 14

rész.

1/NSz + 648, 36, 11

2. bek., b) pont 25MR: bizottság

2/NSz + 615, 68, 12

Módosítások a 8. cikkhez

1. bek. 16 S&D, PPE, 
Renew

NSz + 679, 7, 9

Új cikkek a 8. cikk után

12 Renew NSz + 402, 201, 928. cikk után

13 Renew NSz - 235, 414, 46

Módosítások a melléklethez

3. pont, f) alpont 25MR: bizottság NSz + 616, 65, 14

3. pont, j) alpont 25MR: bizottság NSz + 509, 136, 50

Módosítások a preambulumbekezdésekhez

8. preb. után 5 képviselők NSz - 148, 536, 11

9. preb. 8 ECR NSz + 387, 280, 28

11. preb. után 1 képviselők NSz - 110, 564, 21
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

14. preb. 17 S&D, PPE, 
Renew

NSz + 678, 8, 9

16. preb. után 18 The Left NSz + 539, 148, 8

25MR: bizottság NSz + 522, 135, 3825. preb.

2 képviselők NSz ↓

19rev The Left NSz - 153, 454, 87

20rev The Left NSz - 162, 450, 82

21rev The Left NSz + 407, 240, 47

26. preb. után

22rev The Left NSz + 396, 251, 48

37. preb. után 23rev The Left NSz - 267, 340, 88

Bizottsági javaslat NSz + 540, 119, 31

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 25. mód. - 2. cikk, 5. pont; 25. mód. - melléklet, 3. pont, j) alpont
ECR: 25. mód. - 3. cikk, 1. bek., c) alpont; 25. mód. - melléklet, 3. pont, f) alpont

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
25. mód. - 5. cikk, 1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve az „automatikusan” kifejezés beillesztése és az alábbi szavak 

törlése: „az adott személy kérésére”
2. rész a fenti szövegrész

25. mód., 6. cikk, 1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve az „automatikusan” kifejezés beillesztése és az alábbi szavak 

törlése: „az adott személy kérésére”
2. rész a fenti szövegrész

ECR:
25. mód., 7. cikk, 1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Lehetővé kell tenni a gyógyultsági igazolvány kiállítását az 

antitestek szerológiai vizsgálattal történő kimutatása révén is.” és „A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el annak megállapítása és módosítása céljából, hogy az 
ECDC által felülvizsgált tudományos bizonyítékok alapján a SARS-CoV-2-vel 
szembeni antitestek szerológiai tesztelésének milyen típusaira adható ki 
gyógyultsági igazolvány.”

2. rész a fenti szövegrész
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25. mód., 7. cikk, 2. bek., b) pont
1. rész „pozitív NAAT-teszt”
2. rész „vagy a szerológiai vizsgálat eredménye dokumentálva;”

30. A digitális zöldigazolvány – harmadik országbeli állampolgárok ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a szöveg egésze 1 bizottság NSz + 570, 59, 66

Bizottsági javaslat NSz + 540, 80, 70

31. A digitális gazdaság adóztatása: OECD-tárgyalások, a digitális vállalkozások 
adóügyi illetősége és egy esetleges európai digitális adó

Jelentés: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

16. bek. 1 előadók NSz + 574, 48, 79

23. bek. 2 előadók NSz + 648, 33, 20

57. bek. 3 előadók NSz + 529, 102, 70

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 549, 70, 75
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32. Daphne Caruana Galizia meggyilkolása és a jogállamiság helyzete Máltán

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0219/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0219/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

3. bek. 2 S&D NSz - 177, 516, 8

5. bek. 16 Renew, PPE, 
Verts/ALE

NSz + 672, 13, 16

6. bek. 7 Verts/ALE NSz + 508, 188, 5

8. bek. után 3 S&D NSz + 379, 268, 54

4 S&D NSz - 143, 546, 12

5 S&D NSz - 234, 398, 69

9. bek.

8 Verts/ALE NSz - 297, 367, 37

10. bek. 9 Verts/ALE NSz - 314, 314, 73

10. bek. után 10 Verts/ALE NSz + 465, 109, 127

11. bek. 11 Verts/ALE NSz + 463, 181, 57

11. bek. után 12 Verts/ALE NSz + 464, 66, 171

13. bek. 13 Verts/ALE NSz + 452, 196, 53

10. bev. hiv. után 6=
17=

S&D
Renew

NSz + 646, 38, 17

1 S&D NSz - 186, 492, 23G. preb.

14 Renew, PPE, 
Verts/ALE

NSz + 659, 14, 28

H. preb. 15 Renew, PPE, 
Verts/ALE

NSz + 545, 11, 145

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 635, 46, 12
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33. Csalás elleni uniós program 2021–2027 ***II

Ajánlás második olvasatra: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

34. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei ***II

Ajánlás második olvasatra: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (A Tanács álláspontjának 
módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jogalkotási aktus tervezete

Módosítások a 9. cikkhez

3. bek. után 2 Verts/ALE NSz - 205, 490, 3

Módosítások a 12. cikkhez

1. bek., 1. albek. 3 Verts/ALE NSz - 158, 526, 14

Módosítások a 18. cikkhez

3. bek., 1. albekezdés 4 Verts/ALE NSz - 190, 503, 5

Módosítások a 19. cikkhez

1. bek., a) pont 5 Verts/ALE NSz - 165, 516, 17

1. bek., b) pont 6 Verts/ALE NSz - 162, 529, 7

10. bek. 7T Verts/ALE NSz - 165, 514, 19

Módosítások a 24. cikkhez

1. bek., a) pont 

bevezető rész

8 Verts/ALE NSz - 265, 428, 5

1. bek., a) pont, 2. 
albek.

9 Verts/ALE NSz - 210, 484, 4

1. bek., a) pont, 3. 
albek.

10T Verts/ALE NSz - 205, 490, 3
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Módosítások a preambulumbekezdésekhez

37. preb. 1T Verts/ALE NSz - 169, 512, 17

35. Európai Védelmi Alap ***II

Ajánlás második olvasatra: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) (A Tanács álláspontjának 
módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Tanács álláspontjának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 1 The Left NSz - 139, 527, 31

Jogalkotási aktus tervezete

Módosítások a 7. cikkhez

2. bek., bevezető rész 2 Verts/ALE NSz - 136, 538, 24

2. bek., 1. albek. 3 Verts/ALE NSz - 145, 527, 26

2. bek., 2. albek. 4 Verts/ALE NSz - 145, 526, 27

2. bek., 3. albek. 5 Verts/ALE NSz - 152, 497, 49

4. bek. 6 Verts/ALE NSz - 141, 534, 22

Módosítások a 9. cikkhez

5. bek., bevezető rész 7 Verts/ALE NSz - 169, 480, 48

Módosítások a 10. cikkhez

6. bek., 1. albek. után 8 Verts/ALE NSz - 162, 477, 57

Módosítások a 20. cikkhez

4. bek. 9 Verts/ALE NSz - 152, 504, 40

Módosítások a 23. cikkhez

4. bek. 10 Verts/ALE NSz - 151, 506, 40

Módosítások a 24. cikkhez
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. bek. 11 Verts/ALE NSz - 153, 497, 47

Módosítások a 26. cikkhez

2. bek. 13 Verts/ALE NSz - 179, 491, 27

Módosítások a 33. cikkhez

a cikk teljes szövege 12 Verts/ALE NSz - 136, 506, 55

36. Digitális Európa program II***

Ajánlás második olvasatra: zárószavazás (A9-0119/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

37. A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) 2021–2027 II***

Ajánlás második olvasatra: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

38. Közigazgatási együttműködés a jövedéki adók területén: az elektronikus 
nyilvántartások tartalma *

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 662, 3, 26
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39. A Covid19-világjárvány Latin-Amerikában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, 
B9-0242/2021, B9-0243/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0239/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

5. bek. után 1 The Left NSz - 162, 458, 77

rész.

1/NSz + 667, 8, 23

11. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 547, 76, 75

11. bek. után 2 The Left NSz - 147, 489, 62

13. bek. 3 Verts/ALE NSz - 294, 379, 25

rész.

1/NSz + 650, 5, 42

K. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 497, 73, 126

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 597, 51, 43

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0238/2021 The Left NSz ↓

B9-0239/2021 PPE NSz ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0241/2021 S&D NSz ↓

B9-0242/2021 Renew NSz ↓

B9-0243/2021 ECR NSz ↓

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR:
11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja mindkét régió kormányait és a nemzetközi 

szervezeteket, hogy működjenek együtt az online platformokkal annak érdekében, 
hogy hatékony megoldásokat találjanak az «infodémia»” kezelésére; üdvözli a 
PortalCheck.org, a Latin-Amerikában és a Karib-térségben működő tényellenőrzők a 
Covid19-cel kapcsolatos dezinformáció kezelése érdekében létrehozott új online 
forrásközpontját, amelyet az Európai Unió támogat;”
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2. rész a fenti szövegrész

ECR, PPE:
K. preb.
1. rész „mivel a Covid19-világjárvány okozta válság súlyosbította a nemek közötti 

egyenlőtlenségeket; mivel Latin-Amerikában az egyik legmagasabb a nemi alapú 
erőszak aránya a világon, és ez az arány a világjárvány idején nőtt, és a korlátozó 
intézkedések a családon belüli erőszak, a nemi erőszak és a nőgyilkosságok 
számának jelentős növekedéséhez vezettek;”

2. rész „mivel a világjárvány idején a szexuális és a reproduktív egészség nem kapott 
prioritást, ami súlyosan akadályozza az egészséghez való jogot, és veszélyezteti a 
régióban élő nők és lányok életét;”

40. Bolívia, valamint Jeanine Añez volt elnök és más tisztviselők letartóztatása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, 
B9-0248/2021, B9-0249/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0244/2021
(PPE, Renew, ECR)

1. bek. 3 The Left NSz - 131, 536, 28

1 bek. után 4 The Left NSz - 52, 546, 99

1 The Left NSz - 126, 542, 29

2 The Left NSz - 130, 531, 35

B. preb. után

5 The Left NSz - 72, 564, 60

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 396, 267, 28

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0245/2021 (S&D, Verts/ALE, The Left)

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz ↓

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0244/2021 PPE NSz ↓

B9-0245/2021 The Left NSz ↓

B9-0246/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0247/2021 S&D NSz ↓

B9-0248/2021 Renew NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

B9-0249/2021 ECR NSz ↓

41. Istenkáromlásról szóló törvények Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és 
Safkat Emmanuel ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, 
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0254/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

8. bek. után 1 ECR NSz - 213, 447, 34

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 678, 8, 10

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 681, 3, 6

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0253/2021 ID NSz ↓

B9-0254/2021 The Left NSz ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0256/2021 S&D NSz ↓

B9-0257/2021 Renew NSz ↓

B9-0258/2021 PPE NSz ↓

B9-0259/2021 ECR NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 12. bek.
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42. A Parlament 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai

Jelentés: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6 ID NSz - 101, 577, 18

rész.

1/NSz + 591, 100, 7

2. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 654, 12, 32

2. bek. után 7 ID NSz - 109, 575, 12

rész.

1/NSz + 583, 71, 44

8. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 515, 132, 50

9. bek. 1 PPE NSz - 288, 373, 37

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 617, 48, 33

12. bek. 2T PPE NSz - 327, 362, 9

rész.

1/NSz + 511, 137, 49

2/NSz + 539, 80, 78

16. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 504, 144, 48

27. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 504, 143, 50

28. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 516, 140, 42

37. bek. 8 ID NSz - 108, 583, 5

38. bek. után 9 ID NSz - 103, 551, 42

40. bek. után 10 Verts/ALE NSz + 545, 97, 54

51. bek. 4 The Left NSz - 302, 330, 66

54. bek. 3T PPE NSz - 321, 345, 32

56. bek. 5 S&D NSz + 674, 18, 6

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 582, 91, 18
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Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 10., 27., 28. bek.
Renew: 8. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
2. bek.
1. rész „támogatja az egyeztetési eljárás során az Elnökség és a Költségvetési Bizottság 

között 2021. április 14-én létrejött megállapodást, melynek értelmében a 2021. évi 
költségvetéshez képest a növekedést 2,4%-ban állapították meg, amely a 2022. évi 
általános szintre vonatkozó, 2 112 904 198 EUR-t kitevő tervezetnek felel meg,”

2. rész „annak érdekében, hogy az Elnökség által 2021. március 8-án jóváhagyott előzetes 
költségvetési javaslattervezetben megállapított kiadások szintjét 18,85 millió EUR-
val csökkentsék, valamint hogy ennek megfelelően csökkentsék a következő 
költségvetési sorok tekintetében javasolt előirányzatokat: 1004 01 – Szokásos 
utazási költségek: ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és 
egyéb; 1405 01 – Tolmácsolási költségek: külső tolmácsolás; 2007 01 – Építkezések 
és épületek belső kialakítása; 2022 – Az épületek karbantartása, fenntartása, 
működtetése és takarítása; 2024 – Energiafogyasztás; 2120 01 – Berendezés: 
berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása; 2140: Műszaki 
eszközök és berendezések; 3000 – A személyzet kiküldetései és a három munkahely 
közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek; 3040 – Belső ülésekhez 
kapcsolódó egyéb költségek; 3042 – Ülések, kongresszusok, konferenciák és 
küldöttségek; 3210 09 – Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a 
könyvtárra, az irattárra, a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testület 
(STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások 3243 01 – 
Az Európai Parlament látogatóközpontjai: Parlamentárium és „Europa Experience”; 
3244 01: Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik 
országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadási 
költségei és támogatása; 4220 02 – Parlamenti asszisztensek alkalmazásával 
kapcsolatos költségek: az akkreditált asszisztensek fizetései és juttatásai – képviselői 
statútum; 4220 04 – Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek: 
a három munkahely közötti kiküldetésekkel és hivatalos utakkal, valamint az 
akkreditált asszisztensek külső képzésével kapcsolatos költségek – képviselői 
statútum;”

PPE:
8. bek.
1. rész „felszólít az önkéntes távmunka több napra és több beosztásra való kiterjesztésére; 

kéri, hogy részesítsék előnyben a hibrid üléseket vagy a teljes mértékben távoli 
üléseket, amennyiben azok nem járnak politikai döntéshozatallal, például a 
meghallgatások és az eszmecserék, illetve a belső és az előkészítő ülések esetében, 
elismerve ugyanakkor, hogy a fizikai jelenlét hatékonyabb a politikai tárgyalások 
során, valamint a tolmácsolás esetén, és szükség esetén biztosítani kell a 
távtolmácsolást is; felhívja a főtitkárt, hogy a Covid19-cel kapcsolatos üzletmenet-
folytonossági intézkedéseit követően hozzon létre új, rugalmas keretet a 
távtolmácsolás biztosítására a Covid19 utáni időszakban;
megállapítja, hogy a digitális eszközökkel töltött túl sok idő negatív hatással lehet 
egyes személyek jóllétére; felszólít a kiküldetési szabályok 2022 végéig történő 
felülvizsgálatára a szükségleteken alapuló megfelelő jóváhagyás,
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az összes kiküldetés engedélyezésének konkrét indokolása, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedési módokra vonatkozó követelmények biztosítására anélkül, 
hogy akadályoznák a képviselőket mandátumuk teljesítésében, valamint a 
legkárosabb közlekedési módokat kizárva, kivéve azokat a szélsőséges eseteket, 
amikor a nagy távolságokra vagy nehezen megközelíthető területekre irányuló 
alternatív közlekedési módok felborítanák a környezetvédelmi célkitűzés és a 
parlamenti munka hatékonysága közötti egyensúlyt; elvárja, hogy az engedélyezés 
feltétele legyen a hivatalos küldöttségi látogatásokra vonatkozó, a kiküldetést 
előkészítő és azt követő, teljes mértékben online eligazítás, valamint hogy 2022-től a 
küldöttségek engedélyezése kizárólag a jogosultságokkal rendelkező személyekre 
korlátozódjon;”

2. rész „felhívja az Elnökséget annak biztosítására, hogy a strasbourgi rendkívüli bizottsági 
ülések szigorúan kivételes körülményekre korlátozódjanak, és hogy azokat minden 
egyes esetben jóváhagyásuk előtt megfelelően indokolják;”

Renew, PPE:
16. bek.
1. rész „emlékeztet, hogy a Parlament nagy többsége támogatja, hogy az intézmény 

egyetlen székhelyen működjön, biztosítva ezzel az adófizetők pénzének hatékony 
elköltését, és eleget téve a Parlament szénlábnyomcsökkentéssel kapcsolatos 
intézményi felelősségének;” emlékeztet arra, hogy megoldásokat kell találni a 
parlamenti és intézményi munka, a pénzügyi költségek és a szénlábnyom 
optimalizálása érdekében;”

2. rész „úgy véli, hogy a távmunkában és az online üléseken szerzett tapasztalatok és 
befektetések alapul szolgálhatnak az alkalmazottak kiküldetési szükségleteinek 
változásához;”

3. rész „emlékeztet, hogy az Európai Unióról szóló szerződés szerint az Európai Parlament 
székhelye Strasbourgban található; megjegyzi, hogy a tartós változásokhoz a 
Szerződés módosítására lenne szükség, amelyhez egyhangúság szükséges;”

43. Oroszország, Alekszej Navalnij ügye, csapatösszevonások az ukrán határon és 
orosz támadás a Cseh Köztársaságban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0235/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, 
B9-0251/2021, B9-0252/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0236/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

rész.

1/NSz + 579, 48, 61

2/NSz + 470, 119, 94

9. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 551, 59, 78

15. bek. után 2 Renew NSz + 630, 6, 50
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 586, 70, 32

17. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 212, 427, 48

17. bek. után 3 ECR NSz + 367, 211, 110

21. bek. után 4 ECR NSz + 482, 177, 27

I. preb. után 1 Renew NSz + 548, 25, 113

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 569, 67, 46

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0235/2021 The Left NSz ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0237/2021 Renew NSz ↓

B9-0250/2021 S&D NSz ↓

B9-0251/2021 PPE NSz ↓

B9-0252/2021 ECR NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 9. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
17. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Cseh Köztársasággal vagy bármely más uniós 

tagállammal szembeni megtorlás esetén”
2. rész a fenti szövegrész

S&D:
9. bek.
1. rész „követeli, hogy az EU csökkentse az orosz energiától való függőségét,”
2. rész „ezért sürgeti az uniós intézményeket és az összes tagállamot, hogy állítsák le az 

Északi Áramlat 2 gázvezeték befejezését,”
3. rész „és követeljék meg a Rosatom által épített vitatott atomerőművek építésének 

leállítását;”

Egyéb
Markéta Gregorová (Verts/ALE képviselőcsoport), Radosław Sikorski (PPE képviselőcsoport), 
Alexandr Vondra (ECR képviselőcsoport) szintén támogatjáj az RC-B9-0236/2021 állásfoglalási 
indítványt.
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44. A kolumbiai békemegállapodás ötödik évfordulója

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, 
B9-0231/2021, B9-0232/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0227/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, képviselők)

2. bek. után 7 The Left NSz - 137, 526, 35

5. bek. után 5 ECR NSz - 138, 549, 11

6. bek. után 8 The Left NSz - 146, 520, 32

9. bek. után 6 ECR NSz - 117, 539, 41

17. bek. után 9 The Left NSz - 62, 500, 136

D. preb. 1 ECR NSz - 102, 566, 30

F. preb. után 2 ECR NSz - 103, 566, 29

3 ECR NSz - 104, 557, 37K. preb. után

4 ECR NSz - 106, 587, 5

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) + 553, 77, 60

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0227/2021 PPE NSz ↓

B9-0228/2021 The Left NSz ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0230/2021 Renew NSz ↓

B9-0231/2021 S&D NSz ↓

B9-0232/2021 ECR NSz ↓
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45. Európai gyermekgarancia

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0220/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0220/2021 
(EMPL bizottság)

2. bek. 2 ID NSz - 110, 540, 46

3. bek. 3 ID NSz - 94, 598, 4

rész.

1/NSz + 660, 6, 32

4. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 536, 117, 45

rész.

1/NSz + 642, 34, 22

2/NSz + 497, 59, 141

3/NSz + 660, 27, 11

4/NSz + 368, 315, 14

5/NSz + 423, 246, 29

6/NSz + 347, 339, 12

5. bek. bek. eredeti szöveg

7/NSz + 443, 223, 32

rész.

1/NSz + 629, 59, 10

6. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 515, 113, 70

rész.

1/NSz + 619, 62, 17

8. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 406, 247, 45

rész.

1/NSz + 628, 21, 49

10. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 479, 136, 83
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 655, 7, 36

12. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 425, 234, 39

rész.

1/NSz + 643, 20, 35

15. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 449, 156, 93

rész.

1/NSz + 583, 37, 78

2/NSz + 566, 82, 50

16. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 678, 6, 14

20. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 450, 223, 25

rész.

1/NSz + 678, 7, 13

23. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 315, 378, 5

rész.

1/NSz + 686, 6, 6

24. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 560, 110, 28

rész.

1/NSz + 536, 97, 65

26. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 530, 68, 100

rész.

1/NSz + 599, 33, 66

2/NSz + 367, 317, 14

28. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 340, 333, 25

rész.29. bek. bek. eredeti szöveg

1/NSz + 583, 28, 87
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 544, 76, 78

30. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 421, 216, 61

rész.

1/NSz + 644, 21, 33

E. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 300, 387, 11

rész.

1/NSz + 514, 181, 3

2/NSz + 478, 186, 34

F. preb. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 353, 211, 134

G. preb. 1 ID NSz - 131, 559, 6

rész.

1/NSz + 608, 44, 46

R. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 403, 246, 49

rész.

1/NSz + 656, 32, 10

S. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 407, 271, 20

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 510, 42, 139

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 8. bek.
PPE: 20., 30. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left
16. bek.
1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy – a szociális jogok európai pillérére vonatkozó 

cselekvési tervével összhangban – terjesszen elő javaslatot a barcelonai célok és a 
koragyermekkori nevelés és gondozás minőségi keretrendszerének felülvizsgálatára 
annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok közötti további felfelé irányuló 
konvergenciát a koragyermekkori nevelés és gondozás területén; hangsúlyozza, 
hogy uniós kezdeményezésekre van szükség az online és távoktatás támogatására a 
rugalmasabb és inkluzívabb alap- és középfokú oktatás érdekében, megőrizve 
ugyanakkor a személyes tanulást mint elsődleges oktatási módszert, biztosítva az 
akadálymentességet valamennyi gyermek, különösen a fogyatékossággal élő 
gyermekek számára; kéri a tagállamokat, hogy szüntessék meg a digitális szakadékot 
úgy, hogy a távoli és vidéki területeken fokozzák és prioritásként kezelik az internet-
összeköttetés kiépítését, mivel az uniós háztartások 10 %-a még mindig nem 
rendelkezik internet-hozzáféréssel;”

2. rész „egy pán-európai szintű köz-magán társulás létrehozását szorgalmazza a digitális 
szakadék csökkentését célzó beruházások és a gyermekeknek a digitális és 
vállalkozói készségekkel való felruházásuk révén történő felkészítése érdekében;”

3. rész „hangsúlyozza, hogy a digitális szakadék elkerülése érdekében a digitális 
infrastruktúrához és készségekhez való egyenlő hozzáférés a városi és a vidéki 
környezetben élő gyermekek, tanárok és szülők, valamint a távoli és a külső 
régiókban élő gyermekek számára egyaránt fontos; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak pénzügyi támogatást a technológiai fejlesztésre 
szoruló területeknek, valamint a tanárok és a diákok átfogó digitális képzésére, hogy 
képesek legyenek alkalmazkodni az új technológiákhoz;”

Verts/ALE:
24. bek.
1. rész „kéri a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki külön stratégiákat a gyermekek online 

szexuális zaklatástól és kizsákmányolástól való védelmére, mivel elszigeteltségben a 
gyermekek több időt töltenek az online térben, ami növeli az online zaklatásnak való 
kitettségüket, ideértve a gyermekpornográfiát és a online megfélemlítést is; sürgeti a 
tagállamokat, hogy folytassanak tájékoztató kampányokat mind a szülők, mind a 
gyermekek számára azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyek fenyegetik a 
gyermekeket az online környezetben;”

2. rész „kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt a 
magánszektorbeli szereplőkkel a gyermekpornográfiát és a gyermekek szexuális 
zaklatását tartalmazó anyagok felderítésére és felszámolására szolgáló új 
technológiák kifejlesztésének finanszírozása érdekében;”

PPE:
E. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kiadások helyett elsősorban”
2. rész a fenti szövegrész
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R. preb.
1. rész „mivel a gyermekgarancia a Bizottság politikai iránymutatásaiban és 2021. évi 

munkaprogramjában felsorolt kiemelt szociálpolitikai kezdeményezések egyike, és 
azt a jövőben ambiciózus szakpolitikákkal és célkitűzésekkel kell tovább erősíteni; 
mivel a kérdésnek szerepelnie kell az Európa jövőjéről szóló konferencia 
napirendjén; mivel a szociális jogok európai pillére és a Bizottság «Beruházások a 
gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés» című, 2013-as ajánlása 
továbbra is fontos eszköz a gyermekszegénység csökkentéséhez, a gyermekek 
jóllétének növeléséhez és egy stabil jövő biztosításához, az iskolából való korai 
kimaradás csökkentése mellett; mivel a szociális jogok európai pillérének 
végrehajtására vonatkozó cselekvési tervben a Bizottság azt a célt tűzte ki, hogy 
2030-ig a szegénység vagy társadalmi kirekesztés veszélyének kitett emberek 
számát csökkenteni kell legalább 15 millióval, amelyből legalább 5 millió gyermek;”

2. rész „mivel az úgynevezett «álomszakadékhoz» (dream gap) vagy a «jogosultsági 
szakadékhoz» (entitlement gap) vezető negatív nemi sztereotípiák és társadalmi 
kondicionálás, valamint a nők vezető pozícióban való képviseletének hiánya már 
korai életszakasztól kondicionálja a lányok karrier és tanulmányi választásait, és 
ezáltal hozzájárul a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség és szegmentálódás 
növekedéséhez a munkaerőpiac bizonyos ágazataiban, különösen a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) esetében;”

S. preb.
1. rész „mivel a helyi és regionális hatóságok állnak a gyermekszegénység és 

gyermekkizsákmányolás leküzdésére irányuló munka élvonalában, és ezért döntő 
felelősségük van a marginalizálódás és a társadalmi kirekesztés megelőzésében; 
mivel a nemzeti hatóságoknak elégséges eszközöket kell a rendelkezésükre 
bocsátaniuk, hogy teljesítsék ezeket a célkitűzéseket”

2. rész „szükség esetén”

4. bek.
1. rész „úgy véli, hogy kulcsfontosságú jelentős beruházásokat irányítani a gyermekek felé, 

a gyermekszegénység megszüntetésének érdekében, valamint hogy lehetővé tegyék 
számukra, hogy jogaikat teljeskörűen élvezve nőhessenek fel az Unióban; 
hangsúlyozza, hogy ez a kisgyermekkori fejlődés holisztikus megközelítését kívánja, 
az első 1 000 naptól kezdve, amely alatt garantálni kell az anya egészségét, beleértve 
a mentális egészséget, a biztonságot, a védelmet és a megfelelő gondozást; kéri a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a stratégiai és átfogó megközelítést a 
gyermekgarancia végrehajtásához megfelelő szakpolitikákon és forrásokon 
keresztül, többek között a szülők vagy gondozók munkaerőpiaci integrációjára és a 
munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló intézkedéseken 
keresztül, valamint a családok és háztartások jövedelemtámogatásán keresztül annak 
érdekében, hogy a pénzügyi akadályok ne gátolhassák meg a gyermekeket a 
színvonalas és inkluzív szolgáltatásokhoz való hozzáférésben;”

2. rész „szorgalmazza egy olyan átfogó európai, szegénység elleni stratégia kidolgozását, 
amely a szociális jogok európai pillérében és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaiban lefektetett elvekkel összhangban és a szociális jogok európai pillérére 
vonatkozó cselekvési terv fő céljaira építve ambiciózus célokat tűz ki a szegénység 
és a hajléktalanság csökkentésére és a mélyszegénység 2030-ig történő 
felszámolására Európában, különösen a gyermekek körében;”

6. bek.
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1. rész „kéri a tagállamokat, hogy a nemzeti és regionális szinten meghatározott igényeknek 
megfelelően kezeljék prioritásként a gyermekek jogaihoz kapcsolódó finanszírozást, 
és határozottan ösztönzi őket, hogy lépjenek túl az uniós finanszírozási programok 
előre meghatározott, elkülönített forrásain; kéri a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást, képzést és támogatást a helyi és regionális hatóságoknak az uniós 
finanszírozás biztosítása kapcsán; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
összehangolt megközelítést az uniós alapok programozása és végrehajtása során, 
továbbá gyorsítsák fel azok végrehajtását, és minden lehetséges nemzeti forrást, 
kiegészítve az uniós finanszírozással – többek között az Európai Szociális Alap 
Plusszal (ESZA+), a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási 
támogatással (ReactEU), a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az InvestEU-val, az Erasmus+-szal és a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal (MMA) – fordítsanak a 
gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre; emlékeztet arra, 
hogy a tagállamoknak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz „Next 
Generation” pillérének megfelelően az alaphoz való hozzáférés érdekében a 
gyermekekre és a fiatalokra irányuló célzott intézkedéseket kell beépíteniük nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveikbe;”

2. rész „emlékeztet a Next Generation EU által finanszírozott azon lehetőségekre, hogy 
pénzügyi támogatást nyújtsanak szervezeteknek, például nem kormányzati 
szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek is, valamint szociális segítséget a 
rászoruló családoknak; e tekintetben arra kéri az összes tagállamot – és nem csak 
azokat, amelyeket a leginkább érint a gyermekszegénység –, hogy a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-források legalább 5 %-át az európai gyermekgarancia 
keretében végzett tevékenységek támogatására fordítsák;”

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

10. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az e tekintetben kulcsfontosságú eszköznek számító, a 

megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv tárgyalásainak sürgős 
újraindítását szorgalmazza;”

2. rész a fenti szövegrész

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

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

23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Uniót és”
2. rész a fenti szövegrész
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26. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a megfelelő minimálbérekről szóló javaslat a dolgozó 

emberek, köztük a szülők és különösen a nők jövedelmi helyzetének javítását 
célozza; emlékeztet arra, hogy a tisztességes munkafeltételeknek és a tisztességes 
béreknek ki kell egészíteniük a szegénység elleni intézkedéseket, beleértve a 
garanciát is, a nemzeti sajátosságok megőrzése és a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása mellett; meggyőződése, hogy ez a megközelítés javítani fogja a 
gyermekek jóllétét és már kisgyermekkortól kezdve csökkenti az 
egyenlőtlenségeket, megszakítva ezáltal a nemzedékről nemzedékre öröklődő 
szegénységet; emlékezteti a tagállamokat arra, hogy a foglalkoztatás hatékony és 
aktív támogatásáról (EASE) szóló bizottsági ajánlás (C(2021)1372) iránymutatást 
nyújt a világjárvány során a munkahelyek megőrzése érdekében hozott sürgősségi 
intézkedésekről való fokozatos átállást és a munkahelyteremtő fellendüléshez és 
növekedéshez szükséges új intézkedéseket illetően;”

2. rész „üdvözli a fizetések átláthatóságáról szóló irányelvre irányuló javaslatot, amelynek 
célja a nemek közötti bérszakadék csökkentése, ennélfogva a nők stabil pénzügyi 
helyzetének és gazdasági függetlenségének javítása, valamint annak lehetővé tétele, 
hogy az érintett nők kitörhessenek a szegénységből és elmenekülhessenek a családon 
belüli erőszakkal kapcsolatos helyzetekből;”

28. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri a Bizottságot, hogy az európai szemeszter keretében, 

többek között a szociális eredménytábla célzott mutatói segítségével továbbra is 
kövesse nyomon az elért eredményeket, és szükség esetén adjon ki országspecifikus 
ajánlásokat;” „az európai szemeszter keretében” és „az országspecifikus ajánlások 
paramétereiként”

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy az európai szemeszter keretében, többek között a szociális 
eredménytábla célzott mutatói segítségével továbbra is kövesse nyomon az elért 
eredményeket, és szükség esetén adjon ki országspecifikus ajánlásokat;”

3. rész „az európai szemeszter keretében” és „az országspecifikus ajánlások 
paramétereiként”

29. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „köztük a szociális gazdaságot, az oktatási intézményeket, a 

magánszektort, a nem kormányzati szervezeteket, valamint magukat a gyermekeket 
és a szüleiket is;”

2. rész a fenti szövegrész

The Left, PPE:
F. preb.
1. rész „mivel kutatások bizonyítják, hogy a gyermekekbe, például a magas színvonalú 

koragyermekkori nevelésbe és gondozásba való beruházás a beruházások 
költségeinek legalább négyszeres megtérülését eredményezheti társadalmi szinten, 
nem számítva az olyan jelentősebb előnyöket, hogy a vállalatok szakképzett 
munkavállalókhoz jutnak, vagy hogy a társadalombiztosítási rendszerek 
mentesülnek a további kiadások terhei alól az olyan gyermekek esetében, akire 
vonatkoznak a társadalmi befogadást célzó intézkedések;” kivéve az alábbi 
kifejezések: „hogy a vállalatok”

2. rész „hogy a vállalatok”
3. rész „mivel a költségvetési eljárásoknak a gyermekeket célzó beruházást külön, az 

általános szociális kiadásoktól elkülönülő beruházási kategóriaként kell 
elismerniük;”
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5. bek.
1. rész „üdvözli a tényt, hogy több mint 10 000 gyermek nézeteit és javaslatait emelték be 

az uniós gyermekjogi stratégia előkészítésébe; annak biztosítására kéri a Bizottságot, 
hogy a gyermekgarancia végrehajtása és nyomon követése során nemzeti, regionális 
és helyi szinten is vegyék figyelembe a gyermekek és a képviseleti szervezeteik 
véleményét, és tegyék lehetővé számukra, hogy érdemi és inkluzív nyilvános 
párbeszédek, konzultációk teljes jogú résztvevőiként hozzászólhassanak az őket 
érintő uniós szintű ügyekhez, ahogy az a 2020. évi Gyermekjogi Fórumon is 
történt;”

2. rész „e tekintetben felszólítja a tagállamokat, hogy kifejezetten bízzanak meg egy 
hatóságot, például egy gyermekügyi biztost vagy ombudsmant azzal, hogy mérje fel 
a nemzeti és regionális jogszabályok és a gyermekgarancia végrehajtására irányuló 
nemzeti intézkedések gyermekekre gyakorolt hatásait, valamint általánosan mozdítsa 
elő a gyermekek jogait a közpolitikában,”

3. rész „továbbá felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy európai gyermekügyi 
hatóság létrehozásának lehetőségét az ajánlás tagállamok általi végrehajtásának 
támogatása és nyomon követése, a nemzeti munka koordinálása, a bevált 
gyakorlatok és innovatív megoldások cseréje, valamint a jelentéstétel és az ajánlások 
egyszerűsítése érdekében;” kivéve: „vizsgálja meg egy európai gyermekügyi hatóság 
létrehozásának lehetőségét” és „nyomon követése” és „a nemzeti munka 
koordinálása” és „a jelentéstétel és az ajánlások egyszerűsítése”

4. rész „vizsgálja meg egy európai gyermekügyi hatóság létrehozásának lehetőségét”
5. rész „nyomon követése”
6. rész: „a nemzeti munka koordinálása”
7. rész „a jelentéstétel és az ajánlások egyszerűsítése”

46. A koronavírustesztek hozzáférhetősége és megfizethetősége

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0233/2021, B9-0234/2021/rev

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0234/2021/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

rész.

1/NSz + 650, 22, 25

1. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, 
The Left

NSz + 475, 149, 73

rész.

1/NSz ↓

3. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. után 3 Verts/ALE, 
The Left

NSz - 178, 452, 67

rész.

1/NSz + 661, 18, 18

2/NSz + 592, 59, 46

6. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 581, 97, 19

4 ECR NSz - 132, 543, 22

rész.

1/NSz + 536, 83, 78

2/NSz + 668, 7, 22

9. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 618, 31, 48

D. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 538, 86, 73

Q. preb. 1 Verts/ALE, 
The Left

NSz + 555, 115, 27

rész.

1/NSz + 623, 49, 25

V. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 526, 148, 23

X. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 597, 33, 67

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 616, 29, 45

Állásfoglalási indítvány: B9-0233/2021 (ID)

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 3. bek. D., X. preb,
ID: V., X. preb,
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR:
V. preb.
1. rész „mivel a Bizottság valamennyi tagállam nevében közösen szerezte be a Covid19-

oltóanyagokat,”
2. rész „így biztosítva a hozzáférhetőséget és csökkentve az árat mindenki számára;”

ID:
1. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak egyetemes, hozzáférhető, kellő időben 

történő és ingyenes tesztelést”
2. rész „annak érdekében, hogy gazdasági vagy pénzügyi erőforrások alapján történő 

hátrányos megkülönböztetés nélkül garantálják az Unión belüli szabad mozgáshoz 
való jogot az uniós Covid19-igazolvánnyal összefüggésben, összhangban a digitális 
zöldigazolványra irányuló javaslatra vonatkozó európai parlamenti tárgyalási 
megbízatás 3. cikkével; felhívja a figyelmet a pénzügyi megkülönböztetés 
veszélyére, amely a nem immunizált uniós polgárokra és lakosokra várhat az uniós 
Covid19-igazolvány végrehajtását követően;”

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

6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-

felkészültségi és -reagálási Hatóságának (HERA) inkubátora keretében” és „a 
gyermekek és a veszélyeztetett csoportok számára”

2. rész „az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási 
Hatóságának (HERA) inkubátora keretében”

3. rész „a gyermekek és a veszélyeztetett csoportok számára”

9. bek.
1. rész „felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy közösen szerezzenek be 

diagnosztikai tesztkészleteket, és írjanak alá közös szerződéseket orvosi elemzést 
végző laboratóriumi szolgáltatókkal a koronavírustesztelési kapacitás uniós szintű 
növelése érdekében;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az egészségügyi beszerzések magas szintű 
átláthatóságát és ellenőrzését;”

3. rész „hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a Bizottság 
elegendő költségvetést különítsen el az e bekezdésben említett eszközök 
beszerzésére a gyors és meggyőző fellépés érdekében;”
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47. Az EU és India közötti kapcsolatok

Jelentés: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek., k) pont 5 The Left NSz - 30, 623, 41

1. bek., o) pont 6 The Left NSz - 62, 616, 16

1. bek., w) pont 7 The Left NSz - 51, 623, 20

1. bek., y) pont 8 The Left NSz - 37, 611, 46

1. bek., ac) pont 1 ID NSz - 108, 575, 9

1. bek., am) pont után 9 The Left NSz - 91, 540, 63

1. bek., ao) pont után 10 The Left NSz - 55, 593, 46

1. bek., aw) pont 11 The Left NSz - 259, 363, 72

E. preb. 2 The Left NSz - 39, 633, 22

3 The Left NSz - 77, 561, 56M. preb. után

4 The Left NSz - 62, 595, 37

Ajánlás NSz + 594, 34, 63

48. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság 
és végrehajtó ügynökségek

Jelentés: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 504, 178, 16

Állásfoglalási indítvány

45 ID NSz - 117, 525, 53

rész.

1. bek.

bek. eredeti szöveg

1/NSz + 688, 5, 5
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 520, 115, 63

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 544, 145, 9

9. bek. 86 PPE NSz + 556, 82, 60

11. bek. után 87 PPE NSz + 513, 169, 16

14. bek. 46 ID NSz - 93, 599, 4

15. bek. 47 ID NSz - 88, 597, 11

rész.

1/NSz + 609, 71, 18

19. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 473, 209, 16

21. bek. 1 S&D NSz + 611, 77, 10

23. bek. után 50 The Left NSz - 320, 359, 19

25. bek. 88 PPE NSz + 601, 82, 15

30. bek. 48 ID NSz - 106, 587, 3

2 S&D NSz - 246, 444, 8

rész.

1/NSz + 687, 6, 5

37. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 448, 242, 8

3 S&D NSz - 255, 377, 66

rész.

1/NSz + 636, 39, 23

43. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 387, 294, 17

47. bek. 4 S&D NSz + 409, 285, 4

rész.

1/NSz + 678, 9, 11

66. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 612, 47, 39
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

69. bek. után 51 The Left NSz + 426, 205, 67

102. bek. 5 S&D NSz - 145, 547, 6

105. bek. után 52 The Left NSz + 346, 341, 11

110. bek. 89 PPE NSz - 330, 360, 8

113. bek. 49 ID NSz - 122, 560, 14

131. bek. 6 S&D NSz + 374, 318, 6

173. bek. 90 PPE NSz + 498, 181, 19

200. bek. 7 S&D NSz - 243, 450, 5

205. bek. 8T S&D NSz - 145, 549, 4

231. bek. 9T S&D NSz - 309, 374, 15

232. bek. 10T S&D NSz - 267, 421, 10

233. bek. 11 S&D NSz - 248, 413, 37

234. bek. 12 S&D NSz - 255, 403, 39

235. bek. 13 S&D NSz - 244, 403, 50

rész.

1/NSz + 587, 44, 66

270. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 419, 222, 56
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

274. bek. 91T PPE NSz - 206, 486, 6

279. bek. 14T S&D NSz - 163, 526, 9

281. bek. 92 PPE NSz - 212, 478, 8

282. bek. 15T S&D NSz - 269, 424, 5

287. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 489, 141, 66

304. bek. 95 PPE NSz + 507, 152, 37

307. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 453, 155, 90

339. bek. után 16 S&D NSz - 284, 383, 31

340. bek. 17 S&D NSz + 369, 313, 16

340. bek. után 53 The Left NSz - 174, 507, 17

341. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 636, 28, 32

342. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 635, 8, 55

344. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 655, 14, 29

345. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 585, 72, 39

rész.

1/NSz + 525, 134, 39

351. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 612, 53, 33

352. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 397, 255, 46

352. bek. után 96 PPE NSz + 495, 130, 73

356. bek. 18 S&D NSz - 249, 396, 53

357. bek. 19 S&D NSz - 263, 385, 50

358. bek. 20 S&D NSz - 262, 385, 50

359. bek. 21 S&D NSz - 205, 442, 50

360. bek. 22 S&D NSz - 216, 430, 51

23 S&D NSz - 286, 406, 5371. bek., bevezető 
rész

39 Verts/ALE NSz - 213, 475, 9
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

371. bek., 1. 
franciabekezdés előtt

40 Verts/ALE NSz - 143, 502, 52

371. bek., 2. fr. bek. 24 S&D NSz - 230, 458, 9

371. bek., 4. fr. bek. 54 The Left NSz - 289, 368, 40

371. bek., 7. fr. bek. 93 PPE NSz - 270, 382, 45

372. bek. 41 Verts/ALE NSz + 594, 83, 20

rész.

1/NSz + 628, 7, 60

388. bek. után 97 PPE

2/NSz + 415, 195, 85

393. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 439, 207, 50

55 The Left NSz - 311, 378, 6

56 The Left NSz - 285, 405, 6

396. bek. után

57 The Left NSz - 281, 396, 19

403. bek. 25-32 S&D NSz - 245, 413, 39

415. bek. 33 S&D NSz - 141, 550, 6

416. bek. 34S=
42S=
58S=

S&D
Verts/ALE
The Left

NSz - 267, 400, 30

419. bek. 59 The Left NSz - 188, 492, 17

60 The Left NSz - 186, 490, 20419. bek. után

61 The Left NSz - 157, 513, 26

420. bek. után 62 The Left NSz - 179, 498, 19

63 The Left NSz - 142, 536, 18

64 The Left NSz - 165, 519, 12

422. bek. után

65 The Left NSz - 156, 530, 8

66 The Left NSz - 166, 517, 13423. bek., 3. 
franciabekezdés után

67 The Left NSz - 284, 404, 7
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

68 The Left NSz - 272, 413, 10424. bek., 3. 
franciabekezdés után

69 The Left NSz - 294, 388, 14

424. bek., 4. fr. bek. 70T The Left NSz - 222, 470, 4

433. bek. után 71 The Left NSz - 311, 345, 40

436. bek. után 72 The Left NSz - 288, 394, 14

43T=
73T=

Verts/ALE
The Left

NSz - 256, 421, 19

35 S&D NSz - 303, 385, 8

rész.

1/NSz + 420, 258, 19

438. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz - 259, 426, 12

438. bek. után 74 The Left NSz - 301, 358, 37

464. bek. után 36 S&D NSz - 266, 315, 116

75 The Left NSz - 268, 411, 18465. bek. után

76 The Left NSz - 288, 392, 16

77 The Left NSz - 256, 411, 29467. bek. után

78 The Left NSz - 325, 358, 13

473. bek. után 79 The Left NSz - 322, 362, 12

rész.

1/NSz + 518, 160, 18

480. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 406, 273, 18

rész.

1/NSz + 588, 49, 60

482. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 239, 393, 64



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_HU.docx 52 PE 692.327

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

485. bek. 37 S&D NSz - 271, 421, 5

490. bek. 38T S&D NSz - 175, 513, 9

rész.

1/NSz + 650, 36, 11

492. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 587, 99, 11

rész.

1/NSz + 473, 208, 16

494. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 372, 305, 19

80 The Left NSz + 347, 339, 11512. bek. után

81 The Left NSz + 415, 266, 16

82 The Left NSz + 489, 182, 26513. bek. után

83 The Left NSz + 429, 196, 72

516. bek. 94T PPE NSz - 293, 397, 7

517. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 405, 215, 77

84 The Left NSz + 509, 166, 22520. bek. után

85 The Left NSz - 301, 371, 25

Állásfoglalási indítvány NSz + 362, 164, 156

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 2., 287., 393. bek.
Renew: 307., 341., 342., 344., 345., 352., 517. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
1. bek.
1. rész „az uniós költségvetés végrehajtása tekintetében kiemeli, hogy tiszteletben kell 

tartani a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 317. cikkében foglalt elvét;”

2. rész „valamint az európai integráció erősítéséhez és az egyre szorosabb Unió 
megteremtéséhez hozzájáruló programprioritások és célkitűzések megvalósításának 
fontosságát;”
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66. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kiemeli a Bizottság magyarázatát, miszerint a lassabb 

felhasználási arány részben a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) késői 
elfogadásához, a hatóságok számára a hatékony végrehajtási program és megfelelési 
rendszerek létrehozásához szükséges időhöz, valamint a 2014–2020-as programozási 
időszakban a rendeletekben bevezetett változásokhoz kapcsolódik, például az éves 
előfinanszírozás magas szintjéhez és az automatikus visszavonásokra vonatkozó új 
szabályhoz (n+3);”

2. rész a fenti szövegrész

492. bek.
1. rész „tudomásul veszi, hogy a személyzeti szabályzat 2014. évi reformja a 2014–2020-as 

többéves pénzügyi keretben 4,2 milliárd EUR összegű megtakarítást eredményezett, 
amely a teljes többéves pénzügyi keret 0,4 %-ának felel meg; emlékeztet arra, hogy 
– miként azt a Számvevőszék 2019-ben meg is erősítette – a 2014-es reform 
személyzetre gyakorolt kedvezőtlen hatásai megkérdőjelezhetetlenek, és sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy szinte lehetetlen megismerni e hatások pénzügyi költségeit 
annak érdekében, hogy reális képet lehessen alkotni a megtakarításokról; tudomásul 
veszi a Bizottság által a negatív hatások enyhítésére tervezett számos szakpolitikát 
és intézkedést, és elvárja, hogy a levont tanulságok tükröződjenek a Bizottság 2021-
ben elfogadandó új emberierőforrás-stratégiájában;”

2. rész „ismételten hangsúlyozza azokat a súlyos következményeket, amelyeket az 
igazgatási költségvetés vagy a személyzet bármilyen csökkentése gyakorolhat a 
jövőben az európai közszolgálatra és az uniós politikák végrehajtására;”

494. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szemléletes példaként megemlíti, hogy az Európai 

Ügyészség által kiválasztott 200 alkalmas jelölt közül 16 azzal indokolta az 
állásajánlat visszautasítását, hogy a fizetés nem elég magas ahhoz, hogy 
Luxemburgban élhessen;”

2. rész a fenti szövegrész

Renew:
19. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például Bulgáriában, Csehországban, Szlovákiában és 

Romániában”
2. rész a fenti szövegrész

37. bek.
1. rész „emlékeztet a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti növekvő szakadékra, 

valamint az uniós költségvetés méretének növekedésére (a Számvevőszék 
gyorsvizsgálata, «Fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetésben – 
közelebbről»), ami komoly kihívást jelent a mentesítésért felelős hatóság számára is; 
megjegyzi, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú uniós 
költségvetés 1 083 milliárd euróról 1 800 milliárd euróra nőtt, beleértve az EU Next 
GenerationEU helyreállítási tervét is; felhívja a Bizottságot, hogy rendszeres 
időközönként kövesse nyomon a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtását az állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása 
érdekében, és erről tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy e kérés teljesítésének sikertelensége 2020-ban a mentesítési 
eljárás elutasítását eredményezheti;”
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43. bek.
1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a személyzet jelenlegi létszáma nem elegendő a 

növekvő uniós költségvetés kezeléséhez; hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen a 
Számvevőszék és az Európai Parlament megfelelő titkárságai adminisztratív 
kapacitásának növelése;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ha ezek a követelmények nem teljesülnek, az a 2020. évi 
mentesítés elutasításához vezethet;”

270. bek.
1. rész „aggodalmának ad hangot a Számvevőszék azon véleménye kapcsán, hogy az Unió 

nem fogja teljesíteni a 2030-ra kitűzött éghajlat- és energiapolitikai célokat; 
megjegyzi, hogy a Bizottság szerint csak korlátozott előrelépés történt a természeti 
erőforrások felhasználásából eredő negatív környezeti hatások csökkentése terén; 
felhívja a figyelmet a Számvevőszék azon észrevételére, amely szerint az uniós 
tagállamok fele esetében fennáll a veszély, hogy nem fognak annyi megújuló 
energiából származó villamos energiát termelni, amennyivel teljesítenék 2020-as 
céljaikat; megjegyzi, hogy a Számvevőszék az energiával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós fellépésről szóló állapotfelmérésében arról számolt be, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a tagállamok által előre jelzett 
csökkentése elmarad a 2030-ra kitűzött 40 %-os célértéktől;”

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy a Covid19-világjárvány hatására és a zöld 
megállapodásról szóló csomagra tekintettel értékelje át az eredményeket;”

351. bek.
1. rész „továbbra is mély aggodalommal töltik el azok a jelentések, melyek szerint 

mezőgazdasági alapokból származó támogatások autokrata vezetők és csatlósaik 
zsebeiben végzik; megismétli, hogy ez súlyos igazságtalanság az uniós 
adófizetőkkel, és különösen a kistermelőkkel és a vidéki közösségekkel szemben;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a korrupció és a csalás felszámolásának a KAP szerves részét 
kell képeznie;”

480. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „függetlenebb és nyilvánosan hozzáférhető”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
438. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Ciszjordánia, a Gázai övezet és Kelet-Jeruzsálem”
2. rész a fenti szövegrész

S&D:
97. mód.
1. rész „kiemeli, hogy a jogokkal, egyenlőséggel és polgársággal kapcsolatos, uniós 

költségvetésből finanszírozott programok kedvezményezettjei kötelesek tiszteletben 
tartani a jogállamiság, a független média és a szólásszabadság legmagasabb szintű 
normáit;”
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2. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Farid Hafez osztrák politológus több alkalommal is 
kapott forrásokat az uniós költségvetésből, jóllehet szoros kapcsolatban áll a 
Muszlim Testvériséggel és a törökországi kormánnyal, amelyek az iszlamofóbia 
ürügyén igyekeznek elhallgattatni a független újságírókat és elnyomni a 
tömegtájékoztatás szabadságát; felhívja a Bizottságot, hogy módosítsa a jogokkal, 
egyenlőséggel és polgársággal kapcsolatos, uniós költségvetésből finanszírozott 
programokra vonatkozó jogosultsági feltételeket, hogy az ilyen nyugtalanító 
nézeteket képviselő egyének és szervezetek ne részesülhessenek uniós 
finanszírozásban;”

ID, PPE:
482. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „erősíteni kívánja fejlesztési szerepét egy erre a célra 

létrehozott ügynökség révén, és az Unió új pénzügyi struktúráján belül a fejlesztési 
politikáért felelős legfőbb szervezetté válhat,”

2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Az 44 a. módosítást törölték.
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
A mentesítő határozatról való szavazás a Bizottságra és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozik 
(58/2003/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdése, valamint a 1653/2004/EK rendelet 66. cikkének 
(2) bekezdése).
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49. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament

Jelentés: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 612, 83, 3

Állásfoglalási indítvány

1 bek. után 1 ID NSz - 279, 413, 7

16. bek. 22 S&D NSz + 431, 264, 6

20. bek. 23 S&D NSz + 552, 110, 39

25. bek. 9 PPE NSz - 282, 397, 21

25. bek. után 19 The Left NSz - 295, 391, 14

31. bek. után 24 S&D NSz + 632, 42, 27

33. bek. 25 S&D NSz - 255, 419, 27

35. bek. 26 S&D NSz + 343, 248, 110

36. bek. után 27 S&D NSz + 392, 249, 60

37. bek. 2 ID NSz - 93, 590, 16

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 496, 178, 27

43. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 601, 84, 16

46. bek. 3 ID NSz - 80, 585, 34

46. bek. után 4 ID NSz - 66, 599, 34

10 PPE NSz + 592, 65, 4449. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

50. bek. 28 S&D NSz + 639, 52, 10

51. bek. után 5 ID NSz - 329, 360, 10

54. bek. 29 S&D NSz + 404, 232, 64

57. bek. 6 ID NSz - 92, 599, 8

7 ID NSz - 158, 532, 9

rész.

1/NSz + 634, 58, 9

65. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 460, 232, 9

30 S&D NSz + 627, 37, 37

rész.

1/NSz ↓

71. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

73. bek. 8 ID NSz - 119, 576, 4

74. bek. 31 S&D NSz + 375, 294, 32

40 Verts/ALE NSz + 374, 293, 3486. bek. után

41 Verts/ALE NSz + 606, 30, 65

94. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 389, 284, 28

95. bek. 11T PPE NSz - 250, 440, 11

95. bek. után 42 Verts/ALE NSz - 330, 355, 16

106. bek. után 20 The Left NSz - 291, 379, 31

110. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 363, 308, 30

rész.

1/NSz + 605, 80, 15

112. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 635, 29, 37

rész.115. bek. bek. eredeti szöveg

1/NSz + 682, 2, 17
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 536, 133, 32

116. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 459, 219, 23

120. bek. 32 S&D NSz + 626, 7, 68

124. bek. 33 S&D NSz + 648, 20, 33

rész.

1/NSz + 677, 21, 3

126. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 431, 255, 15

rész.

1/NSz + 596, 58, 47

127. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 552, 121, 26

127. bek. után 43 Verts/ALE NSz + 606, 48, 47

rész.

1/NSz + 678, 14, 9

129. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 470, 152, 76

131. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 672, 25, 4

133. bek. után 34 S&D NSz + 371, 299, 31

rész.

1/NSz + 654, 13, 34

135. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 344, 298, 59

136. bek. után 12 PPE NSz + 356, 213, 132

138. bek. után 35 S&D NSz + 533, 146, 21

139. bek. után 36 S&D NSz + 531, 67, 103

Alcím bek. eredeti szöveg NSz + 465, 113, 121

rész.

1/NSz + 487, 151, 62

140. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 628, 45, 28
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/NSz + 508, 142, 49

141. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 409, 257, 35

rész.

1/NSz + 491, 157, 52

2/NSz + 484, 135, 79

142. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 454, 184, 61

rész.

1/NSz + 567, 86, 43

143. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 424, 238, 38

143. bek. után 13 PPE NSz - 291, 356, 54

145. bek. 14 PPE NSz + 529, 123, 49

15T PPE NSz + 341, 294, 66147. bek.

16 PPE NSz ↓

17T PPE NSz + 359, 277, 64148. bek.

18 PPE NSz ↓

150. bek. 37 S&D NSz - 282, 380, 39

151. bek. 38 S&D NSz - 175, 484, 42

rész.

1/NSz + 647, 20, 34

152. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 461, 205, 35

164. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 508, 134, 58

rész.

1/NSz + 495, 160, 45

168. bek. után 21 The Left

2/NSz + 428, 171, 102

rész.177. bek. bek. eredeti szöveg

1/NSz + 604, 37, 60
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 591, 18, 91

3/NSz + 577, 50, 74

178. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 522, 122, 57

44 Verts/ALE NSz - 328, 334, 38179. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 402, 180, 118

rész.

1/NSz + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/NSz + 355, 250, 93

180. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

46 Verts/ALE NSz + 326, 324, 50181. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

47 Verts/ALE NSz + 395, 293, 12195. bek. után

48 Verts/ALE NSz + 389, 301, 11

Állásfoglalási indítvány NSz + 564, 90, 37

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 141., 143., 164. bek.
ID: 38., 43., 49., 131., 140., 141., 143., 178., 179., 180., 181. bek.
PPE: 94., 110., 116., 141., 142. bek. alcím a 140. bek előtt (A Parlament földrajzi 

szétszórtsága – Egyetlen székhely)

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
142. bek.
1. rész „rámutat a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottságához nemrégiben benyújtott tanulmányra; kiemeli a tanulmány 
következtetését, miszerint «a karbonsemlegességre törekedve egyértelmű, hogy a 
Parlamentnek fontolóra kell vennie az egy helyszínen való működést»;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy a Parlament 2019. november 28-i állásfoglalásában 
elkötelezte magát karbonlábnyomának csökkentése mellett; emlékeztet arra, hogy 
ugyanebben az állásfoglalásban a Parlament kinyilvánította az éghajlati és 
környezeti vészhelyzet tényét;”

3. rész „megjegyzi, hogy a Parlament tevékenységeinek legnagyobb központja Brüsszel, és 
itt található a Tanács és a Bizottság, valamint más érdekeltek, nem kormányzati 
szervezetek, civil társadalmi szervezetek és a tagállamok képviseletei is; ezért úgy 
véli, hogy a strasbourgi székhely megtartása nem fenntartható és nem igazolható;”
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177. bek.
1. rész „emlékeztet a Parlament – az Elnökség által 2019. március 11-én elfogadott – 

eljárási szabályzata 11. cikkének (4) bekezdésére, amely úgy rendelkezik, hogy „Az 
Elnökség a Parlament weboldalán a képviselők személyes online oldalán biztosítja a 
szükséges infrastruktúrát azon képviselők számára, akik a képviselői statútumban és 
annak végrehajtási rendelkezéseiben foglalt alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően közzé kívánják tenni az önkéntes ellenőrzés eredményét vagy a 
megerősítést arra vonatkozóan, hogy a számukra juttatott általános költségtérítés 
megfelel a képviselői statútumban és annak végrehajtási intézkedéseiben foglalt 
alkalmazandó szabályoknak”; megjegyzi, hogy a képviselők saját felelősségükre, 
egyénileg és saját választásuk szerint teszik közzé ezeket, és a Parlament igazgatása 
nem felel a szolgáltatott információk összegyűjtéséért;”

2. rész „a Parlament szervezeti egységeit, hogy küldjenek évente emlékeztetőt a 
képviselőknek erről a lehetőségről;”

3. rész „felhívja a Parlamentet, hogy rendszeresen tájékoztassa a mentesítésért felelős 
hatóságot arról, hogy hány képviselő követi ezeket az ajánlásokat annak érdekében, 
hogy növeljék az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot az uniós adófizetők 
pénzének felhasználása kapcsán;”

ID:
112. bek.
1. rész „aggodalmának ad hangot a sokféleség hiánya miatt a parlamenti személyzet 

körében; felhívja a főtitkárt, hogy kezelje prioritásként a sokféleség növelését;”
2. rész „tudomásul veszi az informatikai és pénzügyi szakemberek és az alacsonyabb 

besorolási fokozatú személyzet felvételének nehézségeit Luxemburgban, különösen 
az AST-SC kategóriában; hangsúlyozza, hogy e strukturális probléma megoldásához 
szükséges egy korrekciós együttható bevezetése, amely figyelembe veszi az ezzel a 
munkahelyszínnel járó magasabb megélhetési költségeket, az alkalmazottakat pedig 
magasabb besorolási fokozatba kell felvenni, és ezzel kapcsolatban megismétli a 
2018. évi mentesítési eljárás keretében a Bizottsághoz intézett kérését; 
hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék által ezzel összefüggésben a főtitkárhoz 
címzett előzetes tényelemzés azt mutatja, hogy az Európai Személyzeti Felvételi 
Hivatal által szervezett kiválasztási folyamat nem alkalmas kis méretű, célzott 
versenyvizsgák szervezésére, amelyek a leginkább megfelelnek az uniós 
intézmények jelenlegi munkaerő-felvételi igényeinek; elégedetten veszi tudomásul a 
Parlament aktív részvételét abban az intézményközi munkában, amelynek során azt 
vizsgálják felül, hogy az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal jelenleg milyen 
módon bonyolítja le a versenyvizsgákat; kéri, hogy dolgozzanak ki egy új 
kiválasztási keretrendszert a szakértői versenyvizsgákra, és vezessenek be egy 
mechanizmust a kiválasztási folyamat rendszeres felülvizsgálatára; felhívja a 
főtitkárt, hogy adott esetben szervezzen házon belül szakértői versenyvizsgákat;”



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_HU.docx 62 PE 692.327

115. bek.
1. rész „üdvözli, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása kulcsfontosságú eleme a Parlament 

humánerőforrás-politikájának, elősegítve a fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatását és beilleszkedését;”

2. rész elégedettségének ad hangot amiatt, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
ütemtervet továbbra is konkrét intézkedéseken keresztül hajtják végre, és hogy az 
Elnökség 2020. január 13-án jóváhagyta a Parlament Főtitkárságán a vezetői és 
középvezetői pozíciókban a nemek közötti egyensúly tekintetében 2024-ig elérendő 
célértékeket, amelyek szerint az osztályvezetők és igazgatók 50%-ának és a 
főigazgatók 40%-ának nőnek kell lennie; hangsúlyozza, hogy az Elnökségnek 
erősebb elkötelezettséget kell tanúsítania a nemek közötti egyenlőség iránt és 2022-
re ambiciózusabb célokat kell kitűznie, mégpedig azt, hogy az osztályvezetők és 
igazgatók 50%-a és a főigazgatók 50%-a legyen nő; kéri az Elnökséget, hogy az 
alacsonyabb szintű vezetői pozíciókkal kapcsolatban is fogalmazzon meg 
ambiciózus célokat;”

129. bek.
1. rész „támogatja, hogy 2019-ben figyelemfelhívó kampány indult a munkahelyi 

zaklatással szembeni zéró tolerancia politikájának előmozdítása érdekében; elismeri, 
hogy a Parlamentnél a zéró tolerancia politikája van érvényben a zaklatással 
szemben minden szinten, beleértve a képviselőket, a személyzetet és az akkreditált 
parlamenti asszisztenseket is; megjegyzi, hogy a 2019-es választásokat követően 
minden képviselőnek nyilatkozatot kellett aláírnia, amelyben megerősítették 
elkötelezettségüket a megfelelő magatartásról szóló kódex betartása mellett, amelyet 
2019 januárjában beépítettek a Parlament eljárási szabályzatába; sajnálja azonban, 
hogy 2019-ben 10 új zaklatási ügyet indítottak, amelyek közül négy szexuális 
zaklatással volt kapcsolatos; üdvözli, hogy a Parlament a munkahelyi méltóságról és 
tiszteletről szóló önkéntes képzéseket biztosít a képviselők számára annak 
érdekében, hogy azok jó példával járhassanak elöl;”

2. rész „ezzel összefüggésben mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Elnökség nem volt 
hajlandó teljesíteni azt a plenáris üléseken többször is kinyilvánított igényt, hogy 
minden alkalmazott és képviselő számára vezessenek be kötelező jellegű 
zaklatásellenes képzéseket; sürgeti az Elnökséget, hogy ezt a kérést haladéktalanul 
teljesítse;”

PPE:
65. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fő kritériumként”
2. rész a fenti szövegrész

71. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy Kína Hszincsiang tartományában működő, kamerákat 

gyártó és importáló vállalat”
2. rész a fenti szövegrész
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126. bek.
1. rész „üdvözli az olyan intézkedések kidolgozását, amelyek hozzájárulnak a szakmai és a 

magánélet jobb egyensúlyához, ideértve a parlamenti alkalmazottak kiterjesztett 
távmunka-lehetőségének és a munkahelyi jóllétet elősegítő intézkedéseknek a 
bevezetését; ugyanakkor rámutat a Parlamentben való fizikai jelenlét értékére;”

2. rész „kiemeli a távmunka és a távszavazás hozzájárulását a Parlament 
karbonlábnyomának további csökkentéséhez; hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a Parlament személyzetének és képviselőinek továbbra is lehetőséget 
biztosítsanak az úgynevezett hibrid ülésekre, valamint a távszavazásra; felhívja az 
Elnökséget, hogy továbbra is biztosítson mechanizmusokat e megoldások jövőbeni 
megkönnyítésére;”

135. bek.
1. rész „kiemeli, hogy a Covid19 okozta válság olyan döntéseket tett szükségessé, amelyek 

közvetlen hatást gyakorolnak a Parlament személyzetére, beleértve az 
alvállalkozóként foglalkoztatott és a szabadúszó alkalmazottakat is; e tekintetben 
rámutat többek között az Európai Történelem Háza, az Europa Experience 
helyszínek és az uniós kapcsolattartó irodák bezárásáról szóló határozatra, valamint 
a szabadúszó tolmácsok, továbbá a takarító és étkeztető személyzet megváltozott 
munkakörülményeire; elismeri, hogy a Covid19-világjárvány terjedéséhez 
kapcsolódó jelenlegi helyzetben az intézményeknek, a Parlamentet is beleértve, 
gyors és bürokráciamentes döntéseket kell hozniuk a vírus továbbterjedésének 
megelőzése és a személyzet biztonságának megóvása érdekében; felhívja azonban a 
Parlamentet, hogy minden döntésében tegyen eleget társadalmi kötelezettségeinek,”

2. rész „kerülje el vagy kompenzálja az esetleges jövedelmi változásokat, és minden 
eszközzel kerülje el a Parlament épületeiben dolgozó személyek koronavírussal 
összefüggő elbocsátását;”

143. bek.
1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy a Covid19 okozta válság vis maior helyzetet jelent, 

amely arra kényszerítette a Parlamentet, hogy a 12 strasbourgi ülés jelentős részét 
törölje a 2020-as parlamenti ülésnaptárból;”

2. rész „fenntartja, hogy a Covid19 okozta válság költségeit és egészségügyi 
következményeit nem szabad a Strasbourgba való költséges átköltözésekkel 
súlyosbítani; határozottan sürgeti a tagállamokat, hogy a Szerződéstől eltérve ne 
ragaszkodjanak a strasbourgi kompenzációs ülésekhez;”

152. bek.
1. rész „támogatja a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) használatát, 

amely az Európai Unió irányítási eszköze a magán- és állami szervezetek számára 
környezeti teljesítményüknek az 1221/2009/EK rendelettel összhangban történő 
értékeléséhez és javításához; elismeri, hogy a Parlament az első olyan uniós 
intézmény, amely 2016-ban karbonsemlegessé vált, mivel a nem csökkenthető 
kibocsátásának 100 %-át ellentételezte; támogatja a Parlament kibocsátásainak 
további csökkentésére irányuló intézkedéseket;”

2. rész „ideértve a távmunka célkitűzéseinek növelését a különböző főigazgatóságokon, a 
kiküldetések utazási idejének korlátozását és optimalizálását, valamint a fenntartható 
közlekedési módok használatának ösztönzését, pl. a kerékpár-parkolóhelyek 
számának növelésével;”
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21. mód.
1. rész „megjegyzi, hogy sok közlemény és dokumentum csak angol nyelven érhető el;” 

megjegyzi továbbá, hogy a munkaülések tolmácsolási lehetőség nélkül zajlanak; kéri 
a Parlamentet, hogy tartsa tiszteletben az Alapjogi Chartában és az 1/1958/EK 
rendeletben, valamint a belső iránymutatásokban és határozatokban, például a helyes 
hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatban foglalt elveket, jogokat és 
kötelezettségeket;”

2. rész „következésképpen kéri a Parlamentet, hogy biztosítsa a többnyelvűség tiszteletben 
tartásához szükséges emberi erőforrásokat, növelve a fordítást és a tolmácsolást 
ellátó személyzet számát;”

45. mód.
1. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Elnökség továbbra is figyelmen kívül hagyja a 

plenáris ülés számos alkalommal kifejezett, az általános költségtérítés további 
reformjára vonatkozó akaratát, ezáltal aktívan megakadályozva, hogy a 
képviselőknek az uniós adófizetők pénzéből finanszírozott kiadásai átláthatóbbá és 
elszámoltathatóbbá váljanak;”

2. rész „sürgeti az Elnökséget, hogy haladéktalanul hajtsa végre a plenáris ülés 2017. és 
2018. évi parlamenti mentesítési jelentésben foglalt, az általános költségtérítésre 
vonatkozó szabályok módosításáról szóló határozatait;”

ECR:
127. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyet az LMBTI+-hoz, egyet pedig a faji 

megkülönböztetéshez kapcsolódó kérdések számára”
2. rész a fenti szövegrész

Renew, PPE:
140. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a Számvevőszék becslései szerint a Strasbourgból Brüsszelbe való 

átköltözés évi 114 millió EUR megtakarítást eredményezhet, továbbá egyszeri 
616 millió EUR megtakarítást, ha a strasbourgi épületektől sikerül megválni, 
ellenkező esetben viszont 40 millió EUR egyszeri költséggel kell számolni;”

2. rész „megjegyzi, hogy az egyetlen székhely csak a Szerződés egyhangú módosításával 
érhető el;”

3. rész „emlékeztet arra, hogy a Parlament nagy többsége különféle állásfoglalásokban 
kifejezte az egyetlen székhely iránti támogatását az uniós adófizetők pénzének 
hatékony felhasználása érdekében; sürgeti a Tanácsot, hogy vegye tudomásul a 
Parlament álláspontját;”

Egyéb
Az elnök az 39. módosítást elfogadhatatlannak nyilvánítja.
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50. 2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács

Jelentés: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 627, 60, 11

Állásfoglalási indítvány

19. bek. 6 S&D NSz + 668, 21, 12

25. bek. 3 PPE NSz - 283, 392, 26

25. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 552, 144, 5

26. bek. után 2 Verts/ALE NSz + 435, 256, 10

36. bek. 4 PPE NSz + 401, 265, 35

rész.

1/NSz + 613, 75, 13

40. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 485, 209, 7

37. bek. 5 PPE NSz - 224, 384, 93

51. bek. 7 S&D NSz - 312, 334, 55

64. bek. után 8 The Left NSz + 362, 326, 13

9 The Left NSz + 470, 181, 5067. bek. után

10 The Left NSz - 287, 383, 31

Állásfoglalási indítvány NSz + 633, 39, 18

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
40. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgeti a Tanácsot, hogy fokozza az átláthatóság érdekében 

tett erőfeszítéseit többek között azáltal, hogy géppel olvasható formátumban 
közzéteszi a tanácsi munkadokumentumokat;”

2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
A mentesítés megadását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) 
bekezdésének b) pontját).
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51. 2019. évi mentesítés: 2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az 
Európai Unió Bírósága

Jelentés: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 612, 78, 8

Állásfoglalási indítvány

11. bek. 1 S&D NSz + 650, 21, 23

rész.

1/NSz + 668, 7, 19

33. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 458, 223, 13

Állásfoglalási indítvány NSz + 604, 78, 9

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
33. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy a Bíróság 2019 novemberében aktívan 

használni kezdte a LinkedInt, hogy tájékoztassa az érdekelt feleket munkájáról; 
ösztönzi a Bíróságot, hogy a nagyobb átláthatóság és szélesebb körű tájékoztatás 
érdekében jelenjen meg a szabad és nyílt forráskódú közösségimédia-hálózatokon, 
például a Mastodonon is;”

2. rész a fenti szövegrész
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52. 2019. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Számvevőszék

Jelentés: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 686, 8, 4

Állásfoglalási indítvány

16. bek. 2 S&D, The 
Left

NSz + 363, 218, 113

20. bek. 3 S&D NSz + 650, 23, 21

54. bek. 4 The Left NSz + 578, 110, 6

1 Renew, PPE NSz + 600, 61, 3359. bek.

5 The Left NSz + 385, 303, 6

Állásfoglalási indítvány NSz + 675, 12, 4

53. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság

Jelentés: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 484, 209, 5

Állásfoglalási indítvány

14. bek. 2 S&D NSz + 322, 316, 56

38. bek. 3 S&D NSz - 243, 448, 3

39. bek. 4 S&D NSz + 358, 332, 4

83. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 454, 232, 8

Állásfoglalási indítvány NSz + 600, 82, 9
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54. 2019. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága

Jelentés: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 611, 56, 31

Állásfoglalási indítvány

7. bek. 3 S&D NSz + 394, 284, 16

15. bek. 4 S&D NSz + 645, 20, 29

30. bek. 5 S&D NSz - 242, 444, 8

58. bek. 1 Verts/ALE NSz + 446, 194, 54

2T Verts/ALE NSz + 393, 290, 1167. bek.

6 S&D NSz ↓

68. bek. 7 S&D NSz + 434, 244, 16

69. bek. 8 S&D NSz + 383, 301, 10

Állásfoglalási indítvány NSz + 604, 57, 30
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55. 2019. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai ombudsman

Jelentés: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 682, 9, 7

Állásfoglalási indítvány

9. bek. 3 S&D NSz + 402, 282, 10

9. bek. után 1 PPE NSz - 248, 417, 27

19. bek. 4 S&D NSz + 645, 21, 28

24. bek. 2T PPE NSz - 235, 441, 18

5 The Left NSz + 402, 273, 19

rész.

1/NSz ↓

34. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

Állásfoglalási indítvány NSz + 658, 14, 19

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
34. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– köztük a munkacsoporti ülések jegyzőkönyveinek, a 

háromoldalú egyeztetések dokumentumainak és más mérföldkőnek számító 
munkadokumentumok –”

2. rész a fenti szövegrész
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56. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése - Európai 
adatvédelmi biztos

Jelentés: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 635, 27, 36

Állásfoglalási indítvány

11. bek. 2 S&D NSz + 652, 19, 23

49. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 476, 198, 20

Állásfoglalási indítvány NSz + 627, 30, 34

57. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi 
Szolgálat

Jelentés: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 606, 85, 7

Állásfoglalási indítvány

10. bek. után 1 S&D NSz + 627, 43, 24

rész.

1/NSz + 602, 35, 57

51. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz - 283, 349, 62

Állásfoglalási indítvány NSz + 586, 93, 12
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
51. bek.
1. rész „határozottan javasolja az EKSZ-nek, hogy egy szolgáltatási szintre vonatkozó 

megállapodás alapján csatlakozzon az uniós átláthatósági nyilvántartáshoz”
2. rész „az átláthatóság javítása érdekében azáltal, hogy nyilvánosságra hoz minden olyan 

lobbiszervezettel tartott találkozót, amely befolyásolni próbálja az uniós 
intézmények jogalkotási és szakpolitikai végrehajtási folyamatát; nem ért egyet az 
EKSZ azon véleményével, hogy a lobbistákkal harmadik országokban tartott 
találkozók rögzítésére vonatkozó kötelezettség megnehezítené az uniós 
küldöttségvezetők számára az Unió gazdasági érdekeinek megfelelő fellépést 
harmadik országokban; úgy véli, hogy lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy 
tudják, hogy az Unió nagykövetei mely szervezetekkel találkoznak;”

58. 2019. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 612, 78, 8

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 602, 81, 8

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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59. 2019. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 612, 83, 3

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 598, 86, 7

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

60. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 563, 85, 50

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 598, 39, 57

18. bek. után 1 Renew

2/NSz - 225, 420, 49

Állásfoglalási indítvány NSz + 557, 92, 42
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

61. 2019. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 636, 53, 9

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 612, 26, 55

23. bek. után 1 Renew

2/NSz - 231, 418, 44

Állásfoglalási indítvány NSz + 628, 58, 5

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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62. 2019. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 613, 82, 3

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 610, 27, 57

30. bek. után 1 Renew

2/NSz - 235, 412, 47

Állásfoglalási indítvány NSz + 603, 87, 1

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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63. 2019. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 636, 58, 4

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 626, 58, 7

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

64. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 616, 75, 7

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 606, 84, 1

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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65. 2019. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 580, 79, 39

Állásfoglalási indítvány

2. bek. 2 The Left NSz - 208, 480, 5

rész.

1/NSz + 613, 26, 55

36. bek. után 1 Renew

2/NSz - 240, 411, 43

rész.

1/NSz + 479, 180, 35

43. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 353, 283, 58

Állásfoglalási indítvány NSz + 602, 81, 8

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek egy független szakosodott harmadik fél – egy független 
etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Renew:
43. bek.
1. rész „üdvözli az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megerősítse a Covid19 

elleni gyógyszerekkel és vakcinákkal kapcsolatos átláthatósági politikáit; megjegyzi, 
hogy a Covid19 elleni vakcina engedélyezési eljárásához gyors és átlátható eljárásra 
lesz szükség az ügynökségen belül; megjegyzi, hogy az ilyen vakcinák tekintetében 
különös figyelmet kell fordítani a klinikai vizsgálatokból származó adatok 
átláthatóságára;”

2. rész „üdvözli az ügynökség azon döntését, hogy a forgalombahozatali engedély kiadását 
követő három napon belül közzéteszi a Covid19 elleni gyógyszerekről és 
vakcinákról szóló klinikai vizsgálati jelentéseket; ösztönzi az ügynökséget, hogy a 
forgalombahozatali engedély kiadása előtt, vagy ennek elmaradása esetén kellő 
időben tegye közzé a klinikai vizsgálatokból származó adatokat; felszólítja az 
ügynökséget, hogy kérje fel a klinikai vizsgálatok megbízóit, hogy klinikai vizsgálati 
protokolljaikat a forgalombahozatali engedély kiadása előtt hozzák nyilvánosságra;”
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Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

66. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust)

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 639, 47, 12

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 613, 27, 54

21. bek. után 1 Renew

2/NSz - 228, 421, 45

Állásfoglalási indítvány NSz + 628, 54, 9

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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67. 2019. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 614, 78, 6

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 601, 85, 5

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

68. 2019. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 612, 80, 6

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 601, 86, 4 

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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69. 2019. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 635, 51, 12

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 624, 54, 13

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

70. 2019. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 568, 100, 30

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 468, 218, 8

9. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 430, 226, 38

1 PPE NSz - 295, 366, 3331. bek.

bek. eredeti szöveg NSz - 288, 371, 35

Állásfoglalási indítvány NSz + 605, 58, 28

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 9., 31. bek.
PPE: 31. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
9. bek.
1. rész „kiemeli, hogy 2019-ben a Parlament 16 kifogást fogadott el a géntechnológiával 

módosított növények élelmiszer- és takarmánycélú behozatalával szemben; kiemeli, 
hogy e kifogások egyik oka az, hogy hiányosságokat tapasztaltak a hatóság 
géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete által 
végzett kockázatértékelésben; sürgeti a hatóságot, hogy haladéktalanul orvosolja és 
szüntesse meg ezeket a hiányosságokat;”

2. rész „mivel e hiányosságok közé tartozik többek között a gyomirtószer-maradványokból, 
a Bacillus thuringiensis (a továbbiakban: Bt) toxinjaiból és a növényi összetevőkből 
eredő koktélhatások vizsgálatának hiánya, a fokozott mértékben permetezett 
kiegészítő gyomirtó szereknek a géntechnológiával módosított növény általános 
biztonságára gyakorolt hatása vizsgálatának, valamint a Bt-fehérjék megfelelő 
toxicitási vizsgálatának hiánya;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

71. 2019. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 614, 48, 36

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 612, 26, 56

21. bek. után 1 Renew

2/NSz - 232, 418, 44

Állásfoglalási indítvány NSz + 603, 86, 2

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”
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Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

72. 2019. évi mentesítés: Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 612, 74, 12

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 602, 79, 10

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

73. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 635, 59, 4

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 624, 58, 9

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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74. 2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 635, 56, 7

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 612, 28, 53

24. bek. után 1 Renew

2/NSz - 228, 420, 45

Állásfoglalási indítvány NSz + 621, 59, 11

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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75. 2019. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 528, 127, 43

Állásfoglalási indítvány

20. bek. 1 PPE NSz + 364, 310, 20

rész.

1/NSz + 456, 233, 5

22. bek. 2 PPE

2/NSz + 481, 194, 19

3 PPE NSz - 294, 333, 66

rész.

1/NSz + 571, 69, 54

2/NSz + 344, 249, 101

3/NSz + 556, 84, 54

4/NSz + 345, 273, 76

5/NSz + 559, 79, 56

6/NSz + 346, 295, 53

7/NSz + 559, 84, 51

8/NSz + 346, 277, 71

25. bek.

bek. eredeti szöveg

9/NSz + 609, 79, 6

25. bek. után 4 PPE NSz + 554, 121, 19

5 PPE NSz + 366, 308, 20

rész.

1/NSz ↓

29. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

30. bek. után 9 Verts/ALE NSz - 280, 400, 14

rész.

1/NSz + 609, 30, 55

33. bek. után 6/rev Renew

2/NSz - 231, 419, 44

42. bek. 10 Verts/ALE NSz + 334, 300, 60

7 Renew NSz + 539, 146, 9

rész.

1/NSz ↓

43. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

11 The Left NSz - 270, 412, 1143. bek. után

12 The Left NSz - 267, 414, 12

44. bek. 13 The Left NSz - 330, 350, 12

44. bek. után 14 The Left NSz - 284, 393, 15

rész.

1/NSz + 519, 72, 102

50. bek. után 8 Renew

2/NSz + 293, 271, 129

Állásfoglalási indítvány NSz + 531, 80, 80

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
2. mód.
1. rész „aggodalmát fejezi ki a magas rangú tisztviselők alacsonyabb beosztású 

munkatársakkal szembeni magatartásával kapcsolatos újságírói oknyomozásokhoz 
kapcsolódó beszámolók miatt; kiemeli különösen a munkatársakkal szembeni 
sértegetésekről és tiszteletlen magatartásról szóló beszámolókkal, valamint azokkal a 
megjegyzésekkel kapcsolatos aggodalmát, hogy az ügynökségen belüli ellenőrzési 
mechanizmusok állítólag egyre kevésbé hatékonyak; megállapítja, hogy az 
ügynökség az említett intézkedésekkel kapcsolatban semmilyen hivatalos panaszról 
nem számolt be;”

2. rész „megállapítja, hogy megbízatása szerint a Frontex ellenőrzéssel foglalkozó 
munkacsoportja nyomon fogja követni az ügynökség belső irányítását, többek között 
a jelentéstételre és a panaszok kezelésére vonatkozó eljárásokat is; ösztönzi az 
ügynökséget, hogy működjön együtt a Frontex ellenőrzéssel foglalkozó 
munkacsoportjával az e tekintetben felmerülő aggályok tisztázása és az ügynökség 
működésére vonatkozó jövőbeli ajánlások nyomon követése érdekében;”
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Renew:
29. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet arra, hogy az ügynökség megbízatásának döntő 

részét a külső határokon bajba jutott migránsok megmentése teszi ki;”
2. rész a fenti szövegrész

43. bek.
1. rész „megállapítja, hogy több állítás született az ügynökség állítólagos bűnrészességéről 

az alapvető jogok görög hatóságok általi megsértésében, mivel állítólag részt vett 
migránsok visszafordításában;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy az ügynökség megbízást kapott a határok ellenőrzésére, 
biztosítva ugyanakkor, hogy a határellenőrzéseket az alapvető jogoknak és a 
menekültek helyzetére vonatkozó egyezménynek megfelelően végezzék, amint azt 
(EU) 2016/399 rendelet és az (EU) 2019/1896 rendelet előírja, amely a 46. cikkében 
arra kötelezi az ügyvezető igazgatót, hogy az alapvető jogok megsértése esetén 
függessze fel, szüntesse be vagy ne kezdje meg tevékenységét; tudomásul veszi az 
Égei-tengeren az alapvető jogokkal és a jogi műveleti szempontokkal foglalkozó 
(FRaLO) munkacsoport létrehozását; megjegyzi, hogy a FRaLO munkacsoport 13 
idevágó incidenst azonosított, amelyeket később megvizsgáltak, a Frontex 
igazgatótanácsi munkacsoportjának zárójelentése szerint 8-at kielégítő módon 
tisztáztak, 5 esetet pedig még mindig vizsgálnak; hangsúlyozza, hogy az incidensek 
teljes körű tisztázása érdekében be kell vonni a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottsága által létrehozott Frontex ellenőrző munkacsoportot; felhívja 
az ügynökséget, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az ügynökség külső 
határokon végzett munkájáról;”

PPE:
25. bek.
1. rész „mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség vezető tisztségviselői – 

annak ellenére, hogy már 2019 márciusában tudtak az alapjogi tisztviselő és az 
alapjogok tiszteletben tartását felügyelő személyek szerep- és hatáskörét illetően 
2019. decemberben bekövetkező változásokról – nem tették meg az e változásokra 
való felkészüléshez szükséges intézkedéseket, ami ismételt késedelmekhez vezetett 
az alapvető jogok ügynökségen belüli tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásában;”

2. rész „mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, ahogy az ügyvezető igazgató úgy döntött, 
hogy az alapjogi tisztviselő helyettesítése kapcsán 2019 végén folytatott eljárásban 
megkerüli az igazgatótanácsot;”

3. rész „aggodalommal állapítja meg, hogy az eljárás épp akkor vette kezdetét, amikor az 
alapjogi tisztviselő visszatért egy elhúzódó betegséget követően, nagyon rövid időn 
belül tájékoztatva erről a hivatalban lévő tisztviselőt; kiemeli, hogy az 
ügynökségnek fel kellett függesztenie az alapjogi tisztviselő álláshelyére vonatkozó 
álláshirdetés közzétételét, mivel nem tartották be a vonatkozó jogszabályokat;”

4. rész „hangsúlyozza, hogy a Bizottság e helyzetet «nyilvánvalóan és teljesen 
jogellenesként» kommentálta;”

5. rész „tudomásul veszi, hogy az alapjogi tisztviselő álláshelyét jelenleg ideiglenesen az 
ügyvezető igazgató kabinetjének egy volt tagja tölti be;”

6. rész: „komolyan aggódik az arra vonatkozó médiabeszámolók miatt, hogy az ügyvezető 
igazgató többször is kívül hagyta az alapjogi tisztviselőnek a több tagállamban 
végzett műveleteivel kapcsolatos jelentéseit és tanácsait;”

7. rész „hangsúlyozza, hogy az ügynökség 2021. februárig nem vett fel egyetlen személyt 
sem az alapjogok tiszteletben tartásának felügyeletére;”
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8. rész „komoly aggodalmának ad hangot a Bizottság azon megjegyzései miatt, hogy az 
ügynökség vonakodik végrehajtani a felvétellel, többek között az alapjogi tisztviselő 
és az alapjogok tiszteletben tartását felügyelő személyek felvételével kapcsolatos 
bizottsági iránymutatást, tovább hátráltatva és késleltetve ezáltal e folyamatot;”

9. rész „sürgeti az ügynökséget, hogy maradéktalanul tegyen eleget az (EU) 2019/1896 
rendeletből eredő valamennyi kötelezettségnek, valamint számoljon be a 
mentesítésért felelős hatóságnak az elért eredményekről;”

6/rev. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

8. mód.
1. rész „kiemeli, hogy az ügynökség vezetésével kapcsolatban 2019-ben azonosított 

aggályok nem kérdőjelezik meg az ügynökség létét, legitimitását vagy megbízatását; 
továbbra is úgy véli, hogy az ügynökség alapvető eszköz az EU külső határainak 
igazgatásában, amelynek feladata a schengeni térség megfelelő működésének és az 
Unión belüli szabad mozgásnak a biztosítása; elvárja, hogy az ügynökség 
maradéktalanul hajtsa végre a FRaLO munkacsoport ajánlásait, és az azonosított 
problémák kezelésére nyújtson be a mentesítésért felelős hatóságnak konkrét 
intézkedéseket, egyértelmű menetrenddel;”

2. rész „úgy véli, hogy ezek a lépések az ügynökség mentesítésének kötelező feltételei;”

Egyéb
A mentesítés megadását és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. 
melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).

76. 2019. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 634, 23, 41

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 614, 26, 54

27. bek. után 1 Renew

2/NSz - 228, 415, 51

Állásfoglalási indítvány NSz + 633, 28, 30
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

77. 2019. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 611, 81, 6

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 599, 85, 7

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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78. 2019. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 607, 85, 6

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 614, 27, 53

27. bek. után 1 Renew

2/NSz - 235, 417, 42

Állásfoglalási indítvány NSz + 603, 84, 3

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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79. 2019. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 606, 84, 8

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 631, 56, 4

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

80. 2019. évi mentesítés: 2019. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (Europol)

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 644, 11, 43

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 612, 28, 54

23. bek. után 1 Renew

2/NSz - 227, 422, 45

Állásfoglalási indítvány NSz + 637, 18, 36
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

81. 2019. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 567, 84, 47

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 560, 90, 41

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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82. 2019. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 574, 93, 31

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 596, 65, 30

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

83. 2019. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 613, 54, 31

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 602, 64, 25

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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84. 2019. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 610, 59, 29

Állásfoglalási indítvány

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 602, 65, 24

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

85. 2019. évi mentesítés: Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynöksége

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 582, 106, 10

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 614, 26, 54

24. bek. után 1 Renew

2/NSz - 229, 414, 51

Állásfoglalási indítvány NSz + 602, 56, 33
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

86. 2019. évi mentesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 611, 77, 10

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 614, 27, 53

18. bek. után 1 Renew

2/NSz - 228, 415, 51

Állásfoglalási indítvány NSz + 605, 79, 7

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség; hangsúlyozza, 
hogy ennek a feladatnak”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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87. 2019. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 635, 24, 39

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 614, 26, 54

20. bek. után 1 Renew

2/NSz - 229, 414, 51

Állásfoglalási indítvány NSz + 630, 29, 32

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

88. 2019. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 569, 78, 51

Állásfoglalási indítvány

rész.22. bek. után 1 Renew

1/NSz + 616, 29, 49
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz - 228, 423, 43

Állásfoglalási indítvány NSz + 561, 86, 44

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

89. 2019. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén 
Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző 
Európai Ügynökség (EU-LISA)

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 633, 56, 9

Állásfoglalási indítvány

rész.

1/NSz + 613, 28, 53

23. bek. után 1 Renew

2/NSz - 227, 418, 49

Állásfoglalási indítvány NSz + 619, 63, 9
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy egyes tisztviselők az összeférhetetlenség hiányáról szóló 

nyilatkozatokat töltenek ki, és az etikai normák tiszteletben tartása tekintetében 
önértékelést végeznek; kiemeli azonban, hogy az ilyen nyilatkozatok és 
önértékelések nem elegendők, ezért további vizsgálatra van szükség;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak egy független szakosodott harmadik fél – 
egy független etikai szerv – hatáskörébe kell tartoznia;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

90. 2019. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 521, 143, 33

Állásfoglalási indítvány

8. bek. 1 S&D NSz + 392, 260, 42

17. bek. után 2 S&D NSz + 587, 99, 8

23. bek. után 3 S&D NSz + 550, 59, 84

Állásfoglalási indítvány NSz + 624, 35, 32

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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91. 2019. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 604, 89, 5

Állásfoglalási indítvány

16. bek. után 1 S&D NSz + 566, 92, 36

rész.

1/NSz + 673, 5, 16

20. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 391, 229, 74

Állásfoglalási indítvány NSz + 597, 86, 8

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
20. bek.
1. rész „üdvözli a Számvevőszék SESAR-tevékenységről szóló különjelentését, és kéri e 

különjelentések rendszeresítését; kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket mélyreható 
teljesítménykövetési módszer kidolgozására a közös vállalkozás hozzáadott 
értékének felmérése érdeklében, kitérve a társadalmi, foglalkoztatási és piaci 
hatásokra is;”

2. rész „kéri, hogy ezen értékelés eredményeit az uniós finanszírozás jövőbeli elosztása 
vagy átcsoportosítása során használják fel;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).
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92. 2019. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 641, 54, 3

Állásfoglalási indítvány

10. bek. után 1 S&D NSz + 560, 92, 41

rész.

1/NSz + 675, 6, 12

16. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 395, 230, 68

Állásfoglalási indítvány NSz + 629, 57, 5

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
16. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket mélyreható teljesítménykövetési módszer 

kidolgozására a közös vállalkozás hozzáadott értékének felmérése érdeklében, 
kitérve a társadalmi, foglalkoztatási és piaci hatásokra is;”

2. rész „kéri, hogy ezen értékelés eredményeit az uniós finanszírozás jövőbeli elosztása 
vagy átcsoportosítása során használják fel;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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93. 2019. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI Közös 
Vállalkozás)

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 512, 182, 4

Állásfoglalási indítvány

15. bek. után 1 S&D NSz + 519, 164, 10

rész.

1/NSz + 677, 7, 9

21. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 396, 231, 66

23. bek. után 2 S&D NSz + 553, 59, 80

rész.

1/NSz - 189, 427, 77

31. bek. után 3 Verts/ALE

2/NSz + 439, 199, 55

Állásfoglalási indítvány NSz + 624, 66, 1

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
3. mód.
1. rész „rendkívül aggasztónak tartja, hogy a közös vállalkozás által finanszírozott projektek 

közül több is azért támogatja az ágazatot, hogy az nyomást gyakoroljon az uniós 
döntéshozókra olyan kérdésekben, mint a GMO-rendelet vagy a bioműanyagok 
újrahasznosítása;”

2. rész „felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak 
az ipari lobbitevékenység és PR finanszírozására vonatkozó politikájáról;”

21. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket mélyreható teljesítménykövetési módszer 

kidolgozására a közös vállalkozás hozzáadott értékének felmérése érdeklében, 
kitérve a társadalmi, foglalkoztatási és piaci hatásokra is;”

2. rész „véleménye szerint az értékelés eredményeit fel kell használni az uniós finanszírozás 
jövőbeli elosztása vagy átcsoportosítása során;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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94. 2019. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 488, 176, 34

Állásfoglalási indítvány

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 397, 236, 60

11. bek. 4 Renew, S&D NSz - 291, 367, 35

13. bek. 5 Renew, S&D NSz - 295, 363, 35

1 S&D NSz - 294, 364, 3514. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 390, 246, 57

18. bek. után 2 S&D NSz + 593, 92, 8

rész.

1/NSz + 651, 2, 40

19. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 438, 246, 9

rész.

1/NSz + 680, 5, 8

21. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 401, 228, 64

34. bek. 3 S&D NSz + 377, 248, 68

Állásfoglalási indítvány NSz + 606, 53, 32

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 10., 14. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
19. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy 2019-ben az IMI 2 közös vállalkozás tőkeáttételi hatása 1,03 

volt;”
2. rész „aggodalommal jelzi, hogy ez az arány elmarad a várakozásoktól; felszólítja az IMI 

2 közös vállalkozást, hogy tegyen lépéseket a cél teljesítése érdekében;”

S&D:
21. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket mélyreható teljesítménykövetési módszer 

kidolgozására az IMI 2 közös vállalkozás hozzáadott értékének, valamint társadalmi, 
foglalkoztatási és piaci hatásának felmérése érdekében;”

2. rész „az értékelés eredményeit fel kell használni az uniós finanszírozás jövőbeli elosztása 
vagy átcsoportosítása során;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

95. 2019. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös 
vállalkozás 

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 637, 26, 35

Állásfoglalási indítvány

8. bek. után 1 S&D NSz + 585, 96, 12

rész.

1/NSz + 657, 29, 7

15. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 348, 256, 89

Állásfoglalási indítvány NSz + 625, 32, 34
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
15. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket mélyreható teljesítménykövetési módszer 

kidolgozására a közös vállalkozás hozzáadott értékének felmérése érdeklében, 
kitérve a társadalmi, foglalkoztatási és piaci hatásokra is;”

2. rész „véleménye szerint az értékelés eredményeit fel kell használni az uniós finanszírozás 
jövőbeli elosztása vagy átcsoportosítása során;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

96. 2019. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 611, 54, 33

Állásfoglalási indítvány

14. bek. után 1 S&D NSz + 564, 89, 40

rész.

1/NSz + 677, 6, 10

15. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 396, 231, 66

Állásfoglalási indítvány NSz + 603, 56, 32

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
15. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket mélyreható teljesítménykövetési módszer 

kidolgozására a közös vállalkozás hozzáadott értékének felmérése érdeklében, 
kitérve a társadalmi, foglalkoztatási és piaci hatásokra is;”

2. rész „kéri, hogy ezen értékelés eredményeit az uniós finanszírozás jövőbeli elosztása 
vagy átcsoportosítása során használják fel;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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97. 2019. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 633, 60, 5

Állásfoglalási indítvány

9. bek. után 1 S&D NSz + 593, 91, 9

rész.

1/NSz + 681, 6, 6

10. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 399, 232, 62

Állásfoglalási indítvány NSz + 623, 65, 2

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
10. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket mélyreható teljesítménykövetési módszer 

kidolgozására a közös vállalkozás hozzáadott értékének felmérése érdeklében, 
kitérve a társadalmi, foglalkoztatási és piaci hatásokra is;”

2. rész „véleménye szerint az értékelés eredményeit fel kell használni az uniós finanszírozás 
jövőbeli elosztása vagy átcsoportosítása során;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).
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98. 2019. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – nyolcadik, kilencedik, tizedik 
és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Mentesítő határozat

Határozatra irányuló javaslat NSz + 485, 206, 7

Állásfoglalási indítvány

33. bek. 1T PPE NSz + 497, 187, 9

51. bek. 2 PPE NSz + 550, 105, 38

3T PPE NSz + 485, 172, 3655. bek.

4 The Left, 
Verts/ALE

NSz ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

NSz + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

NSz - 284, 359, 50

rész.

1/NSz + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/NSz - 283, 390, 20

rész.

1/NSz + 620, 59, 13

56. bek. után

8 The Left, 
Verts/ALE

2/NSz - 270, 417, 5

Állásfoglalási indítvány NSz + 598, 64, 28
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
7. mód.
1. rész „emlékeztet a Parlament rendszeresen hangoztatott álláspontjára, amely szerint a 

Bizottságnak biztosítania kell, hogy az új fejlesztési eszközként létrehozott 
vagyonkezelői alapok mindig összhangban legyenek az Unió általános stratégiájával 
és fejlesztéspolitikai célkitűzéseivel, azaz a szegénység csökkentésével és 
felszámolásával,”

2. rész „és különösen azt, hogy az európai országok biztonsági érdekei ne élvezzenek 
elsőbbséget a támogatásban részesülő lakosság szükségleteivel szemben; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért (EUTF) 
azon projektjei számára nyújtott pénzügyi támogatásokat, amelyek eltérnek ettől a fő 
iránytól;”

8. mód.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a szakpolitikai célok megvalósítása érdekében az Uniós 

Szükséghelyzeti Alap Afrikáért rendeltetése a destabilizáció, a kényszerű 
lakóhelyelhagyás és az illegális migráció kiváltó okainak kezelése a reziliencia, a 
gazdasági lehetőségek, az esélyegyenlőség, a lakosság biztonsága és a humán és 
társadalmi fejlődés előmozdítása révén;”

2. rész „mély aggodalommal állapítja meg, hogy a destabilizáció ezen okainak kezeléséhez 
nyújtott segítség helyett az uniós forrásokat 2019-ben egyre inkább a határok 
lezárására, a migráció leállítására és a migránsok Afrikába való visszatérésének 
ösztönzésére fordították;”

Egyéb
A mentesítő határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 
szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdését).

99. Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, 
pénzgazdálkodás és ellenőrzés

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány

1 S&D NSz + 356, 326, 11

rész.

1/NSz ↓

23. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

61. bek. után 3 The Left NSz - 188, 494, 11

73. bek. 2 S&D NSz + 350, 333, 10

Állásfoglalási indítvány NSz + 600, 88, 3

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve az összeolvadásokat is”
2. rész a fenti szövegrész


