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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. A TEN-T megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési 
intézkedések ***II

Ajánlás második olvasatra Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

2. Technológiák használata adatok kezelésére a gyermekek 
online szexuális zaklatása elleni küzdelem céljából (ideiglenes 
eltérés a 2002/58/EK irányelvtől) ***I

Jelentés: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

39 bizottság NSz + 537, 133, 24

3. A harmadik országbeli bizonyítványok elismerése a belvízi 
hajózásban ***I

Jelentés: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 646, 24, 25
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4. 3/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2020. évi 
pénzügyi év többlete

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 641, 36, 18

5. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége ***

Ajánlás: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetértési eljárás NSz + 546, 69, 79

6. Interbus megállapodás: Jegyzőkönyv az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti és különcélú menetrend szerinti 
nemzetközi személyszállításról ***

Ajánlás: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetértési eljárás NSz + 613, 29, 53

7. Belső Biztonsági Alap ***II

Ajánlás második olvasatra Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (a Tanács 
álláspontjának módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti 
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képviselő többsége szükséges)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Tanács álláspontjának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

NSz - 132, 558, 4

8. Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap ***II

Ajánlás második olvasatra Gabriel Mato (A9-0222/2021) (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 Verts/ALE NSz - 143, 516, 35

9. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2021–2027 ***II

Ajánlás második olvasatra Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

10. Vasútbiztonság és jelzőrendszerek: az ERTMS kiépítése 
jelenlegi állásának értékelése

Jelentés: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 667, 11, 14
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11. A Covid19-járvány kereskedelmi vonatkozásai és 
következményei

Jelentés: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 509, 63, 120

12. Közös hozzáadottértékadó-rendszer: egyes rendelkezésekben 
használt kifejezések jelentésének meghatározására vonatkozó 
végrehajtási hatáskörök Bizottságra ruházása *

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslata NSz + 561, 43, 88

13. A Parlament eljárási szabályzatának módosítása

Jelentés: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (a módosítások elfogadásához az 
összes parlamenti képviselő többsége szüksége)

Tárgy Mód
. sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes 
bizottság 

módosításai – 
tömbszavazás

bizottság NSz + 669, 14, 12

197. cikk 3 bizottság NSz + 480, 180, 35

rész.

1/NSz + 677, 14, 3

2/NSz + 401, 103, 187

213. cikk, 1. bek. 4 bizottság

3/NSz + 360, 129, 202
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Tárgy Mód
. sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

213. cikk, 1. bek. 
után

19 ID NSz - 159, 527, 7

213. cikk, 3. albek. 
után

5 bizottság NSz - 340, 168, 184

223. cikk, 3. bek. 14 bizottság NSz + 538, 142, 15

Határozatra irányuló javaslat NSz + 353, 125, 211

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 3., 14. mód.
PPE: 4., 5. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
4. mód.
1. rész „Egy bizottság elnöke és első alelnöke nem lehet azonos nemű.” és 

„A nemek közötti egyensúlynak ezenfelül az elnökség többi tagjára 
vonatkozóan is érvényesülnie kell.”

2. rész „Egy bizottság elnöke és első alelnöke nem lehet azonos nemű.”
3. rész „A nemek közötti egyensúlynak ezenfelül az elnökség többi tagjára 

vonatkozóan is érvényesülnie kell.”

14. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2020. 
évi éves jelentés

Jelentés: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 535, 83, 77

2/NSz + 604, 44, 47

3/NSz + 536, 148, 11

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/NSz + 681, 4, 10

rész.

1/NSz + 552, 113, 30

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 676, 14, 5
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/NSz + 548, 120, 27

9. bek. 3 ID NSz - 154, 535, 4

rész.

1/NSz + 659, 26, 10

2/NSz + 658, 26, 11

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 561, 118, 16

27. bek. 4 ID NSz - 163, 516, 14

66. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 593, 59, 43

68. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 582, 60, 53

76. bek. után 5 ID NSz - 113, 529, 51

rész.

1/NSz + 491, 176, 28

85. bek. 1 Renew

2/NSz + 387, 179, 129

rész.

1/NSz + 545, 53, 97

86. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 544, 51, 100

96. bek. 6 ID NSz - 135, 544, 13

C. preb. 2 ID NSz - 143, 531, 18

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 582, 62, 48

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 66., 68. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
1. mód.
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet rá, hogy az európai 
ombudsman úgy találta, hogy az Európai Bankhatóság azon 
döntése, hogy nem tiltja ügyvezető igazgatója számára, hogy egy 
pénzügyi ágazat lobbijának vezérigazgatójává váljon, hivatali 
visszásságnak minősült, és hogy a munkahelyváltás megtiltása 
szükséges és arányos intézkedés lett volna;”

2. rész a fenti szövegrész

86. bek.
1. rész „aggályosnak tartja, hogy az EBB nyolc alelnöke az ágazati 

feladatain felül felügyeli a saját országából származó 
projektjavaslatokat, az országokkal kapcsolatos egyéb feladatok 
mellett;”

2. rész „sajnálattal állapítja meg, hogy az EBB nem teljesítette a 
Parlament arra irányuló kérését, hogy az Igazgatási Bizottság 
magatartási kódexébe belefoglaljanak egy olyan rendelkezést, 
amely kizárja annak lehetőségét, hogy tagjaik felügyeljék a 
hitelnyújtást vagy a projektek végrehajtását saját országukban;”

ID:
8. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 

célterve szerint a 2021 és 2030 közötti időszakban az EU-nak 
évente 350 milliárd EUR-val többet kell befektetnie, mint a 2011–
2020 közötti időszakban; hangsúlyozza, hogy az EBB-nek még 
nagyobb szerepet kell adni az éghajlatváltozással kapcsolatos 
beruházási hiány kezeléséhez;”

2. rész „felhívja a Kormányzótanácsot, hogy ragadja meg a kedvező 
hitelezési feltételek lehetőségét az EBB számára a kötvények 
kibocsátásának és lejáratának növelése érdekében, erős 
tőkepozíciójának megőrzése mellett;” kivéve: „ragadja meg a 
kedvező hitelezési feltételek lehetőségét az EBB számára a 
kötvények kibocsátásának és lejáratának növelése érdekében,”

3. rész a fenti szövegrész
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17. bek.
1. rész „felszólítja az EBB-t, hogy járuljon hozzá azon rendszerszintű 

hiányosságok kezeléséhez, amelyek bizonyos régiókat vagy 
országokat megakadályoznak abban, hogy teljes mértékben 
kihasználják az EBB pénzügyi lehetőségeit,”

2. rész „többek között azáltal, hogy fokozza a hitelezési tevékenységei 
bővítésére irányuló erőfeszítéseit, technikai segítséget és 
tanácsadási támogatást nyújt, különösen azokban a régiókban, 
amelyek alacsony beruházásokat vonzottak, és amelyek a 
pandémiás válság idején az állam pénzügyi kapacitásának vagy 
mozgásterének hiánya miatt nem részesültek jelentős mértékben 
az állami támogatási szabályoktól való eltérés előnyeiből;” kivéve: 
„fokozza a hitelezési tevékenységei bővítésére irányuló 
erőfeszítéseit,”

3. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE, ID:
6. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy az EBB magas tőkeáttételű intézmény;”
2. rész „felhívja az EBB részvényeseit, hogy vizsgálják meg mi lenne az 

optimális tőkeszerkezet és állapodjanak meg a tőkeemelésről, 
mind készpénzbefizetés, mind lehívható tőke formájában; 
hangsúlyozza, hogy a tőkeemelésnek nagyobb átláthatósággal, 
demokratikus elszámoltathatósággal, hatékonyabb irányítási 
struktúrával, valamint nagyobb környezeti fenntarthatósággal kell 
együtt járnia;” kivéve: „és állapodjanak meg a tőkeemelésről, mind 
készpénzbefizetés, mind lehívható tőke formájában; hangsúlyozza, 
hogy a tőkeemelésnek nagyobb átláthatósággal, demokratikus 
elszámoltathatósággal, hatékonyabb irányítási struktúrával, 
valamint nagyobb környezeti fenntarthatósággal kell együtt 
járnia;”

3. rész „és állapodjanak meg a tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; hangsúlyozza, hogy a 
tőkeemelésnek” és „kell együtt járnia”

4. rész „nagyobb átláthatósággal, demokratikus elszámoltathatósággal, 
hatékonyabb irányítási struktúrával, valamint nagyobb környezeti 
fenntarthatósággal;”
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15. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek 
ellenőrzése – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

7. bek. 1 PPE NSz - 252, 408, 35

11. bek. 2 PPE NSz - 171, 450, 74

23. bek. után 3 PPE NSz - 319, 347, 29

4T PPE NSz - 281, 377, 3725. bek.

9 ID NSz - 146, 387, 157

30. bek. 5 PPE NSz - 258, 418, 19

36. bek. 10 ID NSz - 84, 605, 4

38. bek. 11 ID NSz - 187, 343, 158

41. bek. 6 PPE NSz - 197, 493, 4

61. bek. 7 PPE NSz - 259, 394, 42

62. bek. 8 PPE NSz - 255, 410, 30

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 542, 82, 68
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16. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) 
bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított DAS-
81419-2 szójabab

Állásfoglalási indítvány: B9-0372/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0372/2021 
(ENVI bizottság)

Állásfoglalási 
indítvány

(a szöveg egésze)

NSz + 470, 199, 23

17. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) 
bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított DAS-
81419-2 × DAS–44406–6 szójabab

Állásfoglalási indítvány: B9-0373/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0373/2021 
(ENVI bizottság)

Állásfoglalási 
indítvány

(a szöveg egésze)

NSz + 470, 199, 23

18. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) 
bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított 1507 × 
MIR162 × MON810 × NK603 kukorica és a géntechnológiával 
módosított, az 1507, a MIR162, a MON810 és az NK603 
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egyszeres genetikai események közül kettőt vagy hármat 
ötvöző kukorica

Állásfoglalási indítvány: B9-0374/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0374/2021 
(ENVI bizottság)

Állásfoglalási 
indítvány

(a szöveg egésze)

NSz + 470, 200, 22

19. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) 
bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított Bt 11 
kukorica (SYN-BTØ11-1)

Állásfoglalási indítvány: B9-0375/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0375/2021 
(ENVI bizottság)

Állásfoglalási 
indítvány

(a szöveg egésze)

NSz + 470, 200, 22

20. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem - 
2019. évi éves jelentés

Jelentés: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. bek. 3 S&D NSz + 653, 4, 38

rész.39. bek. bek. eredeti 
szöveg

1/NSz + 659, 23, 13
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 463, 171, 61

rész.

1/NSz + 664, 23, 8

40. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 464, 170, 61

rész.

1/NSz + 648, 26, 21

51. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 391, 192, 112

4 S&D NSz + 327, 312, 56

rész.

1/NSz ↓

64. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

65. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 427, 146, 120

rész.

1/NSz + 576, 31, 88

70. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 401, 201, 93

81. bek. 2 PPE NSz + 646, 29, 20

I. preb. 1 PPE NSz + 564, 17, 114

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 534, 34, 124

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 65. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
64. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet arra, hogy a Belgium, Bulgária 

és Portugália által jelölt jelöltek esetében a Tanács nem követte a 
választótestület preferenciájának sorrendjét;”

2. rész a fenti szövegrész
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70. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például Bulgáriában, Horvátországban, 

Csehországban, Magyarországon, Máltán és Szlovákiában”
2. rész a fenti szövegrész

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

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

51. bek.
1. rész „üdvözli a Bizottság új csalás elleni stratégiájának 2019. április 29-i 

elfogadását; üdvözli a csalással szembeni zéró tolerancia 
politikáját; üdvözli, hogy a Bizottság ismét bevezette a csalási 
ügyek szervezeti felügyeletét azáltal, hogy az OLAF-ot erősebb 
tanácsadói és felügyeleti szereppel ruházza fel;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy a stratégia csak a Bizottság szolgálatai és 
végrehajtó ügynökségei számára irányoz elő kötelező erejű 
cselekvési tervet, annak ellenére, hogy a legtöbb felelősség a 
tagállamokra hárul; egységes megközelítésre szólít fel, amelynek a 
tagállamokra is ki kell terjednie;”

21. Az offshore szélparkok és egyéb megújuló energiarendszerek 
hatása a halászati ágazatra

Jelentés: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási 
indítvány

(a szöveg egésze)

NSz + 512, 21, 159

22. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***II

Ajánlás második olvasatra Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique 
Riquet (A9-0219/2021) (a Tanács álláspontjának módosításához vagy 
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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 Verts/ALE NSz - 114, 518, 58

23. Az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről 
és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv 
végrehajtásához szükséges intézkedések ***

Ajánlás: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetértési eljárás NSz + 627, 40, 29

24. A felszámolás alatt álló ESZAK, valamint a Szén- és Acélipari 
Kutatási Alap eszközeinek kezelése *

Jelentés: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 600, 42, 54

25. Vízuminformációs Rendszer (VIS): a vízumkérelmek 
feldolgozása ***II

Ajánlás második olvasatra Paulo Rangel (A9-0207/2021) (a Tanács álláspontjának 
módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti képviselő többsége 
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szükséges)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Tanács álláspontjának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 1 The Left NSz - 114, 578, 4
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26. Vízuminformációs Rendszer (VIS): egyéb uniós információs 
rendszerekhez a VIS céljából való hozzáférésre vonatkozó 
feltételek ***II

Ajánlás második olvasatra Paulo Rangel (A9-0208/2021) (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 - 113, 577, 6

27. Integrált Határigazgatási Alap: a határigazgatás és a 
vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 2021–
2027 ***II

Ajánlás második olvasatra Tanja Fajon (A9-0220/2021) (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 - 84, 496, 111

28. Civil párbeszéd és polgári részvétel az EU döntéshozatalában

Jelentés: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 366, 317, 9

rész.

1/NSz + 661, 6, 25

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 394, 277, 21
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 képviselők: NSz - 297, 376, 17

rész.

1/NSz + 574, 78, 38

5. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 357, 321, 14

2 képviselők: NSz + 453, 214, 2513. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

19. bek. 3 képviselők: NSz - 318, 357, 17

rész.

1/NSz + 536, 144, 12

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz - 336, 339, 17

rész.

1/NSz + 667, 19, 6

33. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 370, 288, 34

rész.

1/NSz + 602, 80, 10

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 368, 291, 33

rész.

1/NSz + 577, 103, 12

35. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 368, 310, 14

38. bek. 4 képviselők: NSz + 471, 208, 12

rész.

1/NSz + 666, 7, 18

49. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 374, 294, 23
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

51. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 362, 312, 17

rész.

1/NSz + 593, 32, 66

54. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 357, 321, 13

55. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 368, 285, 38

58. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 357, 314, 20

59. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 357, 310, 24

62. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 364, 290, 37

63. bek. 5 képviselők: NSz - 192, 423, 76

rész.

1/NSz + 665, 18, 8

B. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 459, 177, 55

J. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 448, 186, 57

rész.

1/NSz + 571, 107, 13

R. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 427, 244, 20

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 537, 125, 33

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 3., 13., 51., 55., 58., 59., 62., bek. J. preb.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 
B. preb.
1. rész „mivel a 2020. júniusi, a polgári szerepvállalásról szóló 

Eurobarométer felmérésben a válaszadók 55 %-a vélte úgy, hogy 
az európai választásokon való szavazás a leghatékonyabb módja 
annak, hogy az uniós szintű döntéshozók tudomására hozzák 
véleményüket; mivel bár a cél az, hogy folyamatosan javuljon a 
demokrácia működése az EU-ban, több Eurobarométer-felmérés 
szerint az uniós polgárok nem elégedettek azzal, ahogyan a 
demokrácia működik; mivel ezt a felfogást nemcsak uniós, hanem 
nemzeti szinten is mérték;”

2. rész „mivel az uniós polgárok jelentős hányada úgy érzi, hogy hangja 
nem hallatszik el az EU-hoz, amelyet tőle távoli entitásként 
érzékel;”

R. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az átláthatóság hiánya meggátolja a 

nyilvános vitát bármely jogalkotási terület esetében;”
2. rész a fenti szövegrész

4. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és újakat kell kidolgozni”
2. rész a fenti szövegrész

5. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgeti a Bizottságot, hogy kötelezze el 

magát amellett, hogy az ilyen jellegű, jogalkotást kezdeményező 
eljárás keretében készült jelentések Parlament általi elfogadását 
követően jogalkotási javaslatot nyújt be; e tekintetben javasolja a 
Parlament és a Bizottság közötti jelenlegi keretmegállapodás 
módosítását;”

2. rész a fenti szövegrész

26. bek.
1. rész „javasolja az állampolgári ismeretek oktatásával foglalkozó európai 

hálózat létrehozását, amely platformot biztosítana az állampolgári 
ismeretek oktatása európai dimenziójának erősítését célzó 
módszerekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok és ismeretek 
cseréjéhez; hangsúlyozza, hogy új modellekre és eszközökre van 
szükség az állampolgári ismeretek oktatásához,”

2. rész „például létre kell hozni az állampolgári ismeretek oktatásával 
foglalkozó európai ügynökséget;”
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33. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „teljes mértékben” és „hangsúlyozza, hogy 

ezért állandó részvételi mechanizmusokra van szükség, amelyek 
lehetővé teszik és ösztönzik a polgárok részvételét nemcsak a 
szavazásban, hanem az uniós döntéshozatalban és más meglévő 
csatornákon és eszközökben is; e mechanizmusok tekintetében 
támogatja a figyelemfelkeltő fejlesztő tevékenységeket a 
mechanizmusok hatásainak és hatékonyságának maximalizálása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy európai, nemzeti, regionális és 
helyi szinten is szükség van ilyen mechanizmusokra, valamint a 
különböző szintű intézmények közötti megfelelő horizontális és 
vertikális koordinációra;”

2. rész a fenti szövegrész

34. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az éves politikai vagy jogalkotási 

prioritások befolyásolását,”
2. rész a fenti szövegrész

35. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a részvételen alapuló költségvetés-

tervezést,”
2. rész a fenti szövegrész

49. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a polgárok részvételi folyamatait a lehető 

legmagasabb szintű átláthatóságnak kell jellemeznie; megjegyzi, 
hogy az átláthatóság és a nyílt hozzáférés megerősíti a 
közintézményekbe vetett bizalmat és ezáltal azok legitimitását; 
kiemeli, hogy az uniós intézmények demokratikus legitimitásának a 
nyilvánosság bevonása révén történő előmozdításához az uniós 
döntéshozatal jobb megértésére van szükség;”

2. rész „felszólít egy olyan uniós szintű nyílt kormányzási norma 
létrehozására, amely alapul szolgálhatna más kormányzati szintek 
számára;”

54. bek.
1. rész „elkötelezi magát arra, hogy együtt fog működni a többi uniós 

intézménnyel és érdekelt féllel a polgárok további hozzájárulási 
csatornáinak megerősítése érdekében,”

2. rész „ideértve a civil párbeszédek kiterjesztését és a polgárok 
részvételét szolgáló állandó mechanizmus létrehozását, egy 
formálisan kötelező erejű nyomonkövetési folyamattal együtt;”

Egyéb
Vincze Loránt (PPE képviselőcsoport) szintén támogatta az 5. módosítást, a 4. 
módosítást pedig nem.
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29. Az EU és a NATO közötti együttműködés a transzatlanti 
kapcsolatok összefüggésében

Jelentés: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

9. bek. 7 előadó NSz + 576, 73, 35

9. bek. után 8 előadó NSz + 568, 93, 23

10. bek. 9 előadó NSz + 565, 79, 40

13. bek. 10 előadó NSz + 568, 77, 39

15. bek. 11 előadó NSz + 568, 48, 68

16. bek. 12 előadó NSz + 584, 83, 17

20. bek. 13 előadó NSz + 578, 77, 27

22. bek. 14 előadó NSz + 584, 77, 22

33. bek. 15 előadó NSz + 567, 80, 36

48. bek. 16 előadó NSz + 564, 94, 26

53. bek. 17 előadó NSz + 568, 80, 33

1 előadó NSz + 591, 42, 5122. bev. hiv. után

2 előadó NSz + 591, 42, 51

3 előadó NSz + 591, 42, 51

4 előadó NSz + 588, 61, 35

39. bev. hiv. után

5 előadó NSz + 600, 7, 76

B. preb. 6 előadó NSz + 592, 46, 46

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 493, 90, 103
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30. Az öreg kontinens elöregedése – az idősödéssel kapcsolatos 
politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai

Jelentés: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ECR NSz - 137, 539, 15

2. bek. 5 képviselők: NSz - 315, 337, 39

2. bek. után 6 képviselők: NSz + 389, 287, 15

8. bek. után 7 képviselők: NSz + 428, 176, 87

8 képviselők: NSz + 369, 298, 23

rész.

1/NSz ↓

13. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

13. bek. után 9 képviselők: NSz - 315, 330, 46

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 482, 143, 64

17. bek. után 10 képviselők: NSz + 399, 267, 24

rész.

1/NSz + 656, 14, 21

2/NSz + 510, 93, 88

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 431, 150, 109

42. bek. 11 képviselők: NSz - 311, 351, 29

rész.

1/NSz + 501, 86, 104

56. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 341, 328, 22
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

58. bek. 12 képviselők: NSz + 362, 232, 97

S. preb. 2 képviselők: NSz + 308, 269, 113

rész.

1/NSz + 597, 17, 77

2/NSz + 490, 116, 83

AA. preb. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 505, 127, 58

AA. preb. után 3 képviselők: NSz + 381, 289, 20

rész.

1/NSz + 568, 93, 29

AB. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 496, 120, 74

BA. preb. 4 képviselők: NSz - 304, 311, 76

Állásfoglalási indítvány (EMPL bizottság) 
(a szöveg egésze)

NSz + 479, 103, 113

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 17. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
13. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzák ki és 

fogadják el a mások segítségére szorulás egységes 
meghatározását, figyelembe véve a házi gondozók szükségleteit is; 
hangsúlyozza, hogy a segítségre szoruló személyek, különösen az 
idősek számára létrehozott ellátási rendszerek hatékonyságához 
egységes fogalommeghatározást kell elfogadni, és olyan 
rendszerre van szükség, amelyben a segítségre szorulás mértéke 
megállapítható;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a segítségre szoruló 
személyek számára nyújtott, személyre szabott, minőségi 
támogatásra vonatkozó stratégiákat; hangsúlyozza, hogy 
figyelembe kell venni a különböző betegségekkel – többek között 
neurodegeneratív betegségekkel, például Alzheimer-kórral és 
demenciával – élő személyek sajátos szükségleteit, a diagnózistól a 
kezelésig és a tartós ápolás-gondozásig;”
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AA. preb.
1. rész „mivel a demográfiai lehetőségeket és kihívásokat kezelő 

szakpolitikai intézkedéseknek egy inkluzív, jogokon és tényeken 
alapuló, emberközpontú megközelítést kell követnie, és 
biztosítania kell az egyenlőség – különösen a nemek közötti 
egyenlőség – és a megkülönböztetésmentesség elveit, és 
védelmeznie kell a nők jogait,”

2. rész „különösen a szexuális, reproduktív és gazdasági jogaikat; mivel a 
demográfiai kihívások kezelése semmiképpen sem áshatja alá az 
egyének reproduktív autonómiáját;”

3. rész „mivel a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz 
és árucikkekhez való hozzáférés létfontosságú a fizikai, mentális és 
társadalmi jólléthez;”

AB. preb.
1. rész „mivel az az idősödéssel és demográfiai változással kapcsolatos 

uniós politikáknak és fellépéseknek összhangban kell lenniük a 
2020 és 2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi 
stratégiával;”

2. rész „mivel szoros összefüggés van a demográfiai kihívások és a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése között, aminek tükröződnie kell a 
megfelelő szakpolitikai válaszokban;”

22. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a magasabb születési arányszámok több 

munkalehetőséget, stabil foglalkoztatást és lakhatást, tisztességes 
munka- és életkörülményeket, rugalmas munkafeltételeket, 
nagyvonalú családi támogatást és mindkét szülő számára fizetett 
szülői szabadságot, a korai évektől kezdve minőségi 
gyermekgondozást tesznek szükségessé, valamint a fizetetlen 
gondozási és háztartási kötelezettségek egyenlő elosztását a 
férfiak és nők között; hangsúlyozza, hogy a demográfiai változások 
és a várható élettartam előre jelzett növekedése fényében 
kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy a nők teljes mértékben 
részt vegyenek a munkaerőpiacon karriermegszakítás, 
szüneteltetések vagy részmunkaidős és ideiglenes munkára való 
átállás nélkül, mivel ezáltal csökken a nők időskori szegénységének 
kockázata;”

2. rész „ezért nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy gyorsan és 
teljeskörűen ültessék át és hajtsák végre a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyról szóló irányelvet,”

3. rész „és felkéri őket, hogy lépjenek túl az irányelvben megállapított 
minimumszabályokon;”

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

Egyéb
Eider Gardiazabal Rubial (S&D képviselőcsoport) szintén támogatja a 2. és 12. 
sz. módosítást.
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31. Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános 
feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások 
létrehozása

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 548, 111, 36

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz - 198, 482, 15

27. bek. után 1 képviselők: NSz - 308, 349, 37

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 529, 150, 14

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 
7. bek.
1. rész „kéri, hogy a Bizottság rendszeresen és proaktív módon évente 

legalább kétszer tegyen jelentést a Parlamentnek az új és 
folyamatban lévő, vizsgálat alatt álló ügyekről, és ezt a lehető 
leghamarabb kezdje meg az első ügyekkel;”

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2021. októberig kezdje meg 
a Parlamentnek való jelentéstételt a vizsgálat alatt álló első 
ügyekről;”

32. Az EU globális emberi jogi szankciórendszere (uniós 
Magnyickij-törvény)

Állásfoglalási indítvány: B9-0371/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0371/2021 
(AFET bizottság)

rész.

1/NSz + 608, 56, 29

1. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 470, 193, 27
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 632, 27, 34

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 588, 79, 26

rész.

1/NSz + 607, 54, 31

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 595, 86, 11

rész.

1/NSz + 601, 54, 37

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 597, 68, 27

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 584, 73, 33

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
7. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „meggyőződése, hogy az új rendszer 

hatékony és visszatartó erejű;”
2. rész a fenti szövegrész

15. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a közös kül- és biztonságpolitika 

(KKBP) és a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP)”
2. rész a fenti szövegrész



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_HU.docx 31 PE 695.753

18. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezettel, a NATO-val”
2. rész a fenti szövegrész

ECR, ID:
1. bek.
1. rész „üdvözli az EU globális emberi jogi szankciórendszerének (EU 

GHRSR) elfogadását, amely alapvető kiegészítője az EU emberi jogi 
és külpolitikai eszköztárának, amely megerősíti az EU globális 
emberi jogi szereplőként betöltött szerepét azáltal, hogy lehetővé 
teszi számára korlátozó intézkedések meghozatalát az emberi 
jogok súlyos megsértésében részt vevő jogi és természetes 
személyekkel szemben a világon mindenütt; hangsúlyozza, hogy az 
új rendszernek egy szélesebb körű, koherens és egyértelműen 
meghatározott stratégia részét kell képeznie, amely figyelembe 
veszi az EU külpolitikai célkitűzéseit; hangsúlyozza, hogy a 
stratégiának arra is törekednie kell, hogy meghatározza a 
célkitűzésekhez kapcsolódó konkrét referenciaértékeket, és 
részletezze, hogy a szankciók hogyan segíthetik elő e 
referenciaértékek teljesítését;”

2. rész „sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a Tanács úgy határozott, 
hogy az új rendszer elfogadásakor a minősített többségi szavazás 
helyett egyhangú szavazást alkalmaz, és megismétli arra irányuló 
felhívását, hogy vezessenek be minősített többségi szavazást az 
EU GHRSR hatálya alá tartozó szankciók elfogadásához;”

33. Éves jelentés a schengeni térség működéséről

Jelentés: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 668, 4, 23

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 483, 196, 16

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 525, 148, 22

rész.

1/NSz + 494, 140, 60

2/NSz + 676, 10, 9

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 527, 149, 19
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 368, 312, 15

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 553, 130, 12

1 képviselők: NSz + 279, 252, 164

rész.

1/NSz ↓

30. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

I. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 526, 148, 21

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 505, 134, 54

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 14. bek. I. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
8. bek.
1. rész „elengedhetetlennek tartja, hogy az uniós vízumpolitika hatékony, 

felhasználóbarát és biztonságos legyen, és e tekintetben üdvözli a 
Bizottság azon szándékát, hogy 2025-ig digitalizálja a 
vízumeljárást;”

2. rész „úgy véli, hogy a tagállamokban huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező harmadik országbeli állampolgárok integrációja 
kulcsfontosságú eleme a gazdasági és társadalmi kohézió 
előmozdításának, ezért kéri a hosszú távú tartózkodásra jogosító 
vízumok és tartózkodási engedélyek kiadására vonatkozó 
minimumszabályok harmonizálásának megfontolását;”
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17. bek.
1. rész „mély aggodalmát fejezi ki a külső határokon alkalmazott 

erőszakról és – többek között az egyik tagállamból a másikba, majd 
egy nem uniós országba történő – visszafordításokról érkező 
folyamatos és komoly jelentések miatt;”

2. rész „ismét hangsúlyozza, hogy a tagállamok kötelesek megakadályozni 
az illetéktelen határátlépéseket, és emlékeztet arra, hogy ez a 
kötelezettség nem sérti a nemzetközi védelmet kérő személyek 
jogait;”

3. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és 
hajtsák végre a határokon történő visszafordításra és rossz 
bánásmódra vonatkozó állítások hatékony, független és azonnali 
kivizsgálását, és biztosítsák, hogy a hiányosságokat azonnal 
orvosolják;”

18. bek.
1. rész „tudomásul veszi az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben 

tartását biztosító megfelelő nyomon követési mechanizmusok 
hiányát a külső határok igazgatása tekintetében, és úgy véli, hogy 
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) fokozott operatív 
szerepet kell kapnia e tekintetben, többek között a schengeni 
értékelési és ellenőrzési mechanizmuson keresztül;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a nemzeti ellenőrző 
szervek tényleges létrehozásáról, valamint arról, hogy azok 
képesek legyenek feladataikat elegendő erőforrások, megfelelő 
megbízatás és magas szintű függetlenség révén ellátni; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a Frontexszel, az Alapjogi Ügynökséggel, az 
UNHCR-rel és az érintett nem kormányzati szervezetekkel 
együttműködve folyamatosan fektessenek be a határőrizeti 
hatóságok szakmai magatartásába, beleértve a menekültügyi és 
menekültjoggal kapcsolatos képzést is;”

30. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és orvosolja a feltárt hiányosságokat, 

különösen a személyzet képzését, a személyzet létszámát és a 
szárazföldi határőrizeti kapacitást illetően;”

2. rész a fenti szövegrész
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34. Európai Gyógyszerügynökség ***I

Jelentés: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes 
bizottság 

módosításai – 
tömbszavazás

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

bizottság NSz + 585, 22, 86

rész.

1/NSz + 630, 25, 38

9. cikk, 1. bek., a) 
pont

74 bizottság

2/NSz + 425, 260, 8

rész.

1/NSz + 631, 25, 37

23. cikk, 1. bek., 
a) pont

126 bizottság

2/NSz + 424, 262, 7

29. cikk után 144 bizottság NSz + 560, 121, 12

97 bizottság NSz + 434, 202, 5712. cikk után

154 PPE NSz ↓

31. cikk, 2. bek. 
után

155 PPE NSz - 274, 411, 8

rész.

1/NSz + 655, 17, 21

1 bizottság

2/NSz + 579, 71, 43

rész.

1/NSz + 656, 7, 30

1. preb. után

2 bizottság

2/NSz + 548, 85, 60

rész.2. preb. 3 bizottság

1/NSz + 668, 20, 5
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 538, 94, 61

24. preb. után 153 PPE NSz - 302, 371, 20

A Bizottság javaslata NSz + 587, 28, 81

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 144. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
74. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a forgalombahozatali engedélyek 

jogosultjaival és a gyógyszerellátási lánc más érintett szereplőivel, 
valamint”

2. rész a fenti szövegrész

126. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a gyártókkal és az orvostechnikai 

eszközök ellátási láncának más érintett szereplőivel, valamint”
2. rész a fenti szövegrész

ID:
1. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A Covid19-világjárvány rávilágított arra, 

hogy a vadvilág és egyéb természeti erőforrások túlzott mértékű 
kihasználása, valamint a Föld biológiai sokféleségének egyre 
gyorsabb csökkenése milyen kockázatokat jelent az emberi 
egészségre.”, „és Covid19”, „– például a Covid19-et okozó 
koronavírusból –” és „A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai 
platform (IPBES) becslései szerint 1,7 millió jelenleg ismeretlen 
vírus él emlős és szárnyas gazdaállatokban. E vírusok közül 
631 000 és 827 000 közöttire tehető azoknak a száma, amelyek 
képesek lehetnek arra, hogy embereket is megfertőzzenek.”

2. rész a fenti szövegrész

2. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A Covid19-világjárvány egyértelmű 

példaként mutat rá arra, hogy” és „meg kell erősíteni”
2. rész a fenti szövegrész

3. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „meg kell erősíteni az Unió szerepét annak 

érdekében, hogy”, „összehangolt módon” és „az egészségüggyel 
foglalkozó ügynökségei nem rendelkeznek megfelelő 
felhatalmazással és erőforrásokkal”

2. rész a fenti szövegrész
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35. A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós 
környezetvédelmi cselekvési program ***I

Jelentés: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szavaz
at

NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes 
bizottság 

módosításai – 
tömbszavazás

1., 6., 8., 
10., 12-
15., 17-
24., 26-
34., 36-
50., 52., 
54-56., 
66-68., 
70-72., 
74-90., 
92-94., 
96-98., 

100-107., 
109-120.

bizottság NSz + 551, 94, 48

rész.

1/NSz + 565, 46, 81

2 bizottság

2/NSz + 546, 134, 12

4 bizottság NSz + 548, 139, 5

rész.

1/NSz + 612, 22, 59

2/NSz + 551, 129, 13

3/NSz + 541, 68, 83

4/NSz + 593, 51, 49

5 bizottság

5/NSz + 373, 306, 14

7 bizottság NSz + 546, 111, 36

9 bizottság NSz + 536, 138, 19

rész.

1/NSz + 556, 87, 50

Az illetékes 
bizottság 

módosításai – 
külön szavazás

11 bizottság

2/NSz + 577, 56, 60
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szavaz
at

NSz/ESz – 
észrevételek

16 bizottság NSz + 515, 162, 15

25 bizottság NSz + 540, 101, 51

rész.

1/NSz + 608, 49, 36

35 bizottság

2/NSz + 548, 140, 5

rész.

1/NSz + 614, 72, 7

51 bizottság

2/NSz + 525, 140, 28

rész.

1/NSz + 555, 56, 82

53 bizottság

2/NSz + 378, 287, 28

rész.

1/NSz + 551, 87, 55

57 bizottság

2/NSz + 602, 79, 12

rész.

1/NSz + 663, 26, 4

58 bizottság

2/NSz + 533, 127, 32

rész.

1/NSz + 500, 139, 53

60 bizottság

2/NSz + 345, 327, 20

rész.

1/NSz + 610, 30, 53

2/NSz + 515, 161, 16

61 bizottság

3/NSz + 523, 133, 36

rész.62 bizottság

1/NSz + 554, 127, 11
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szavaz
at

NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 359, 311, 22

63 bizottság NSz + 549, 132, 12

64 bizottság NSz + 579, 94, 20

65 bizottság NSz + 539, 99, 54

69 bizottság NSz + 547, 109, 37

rész.

1/NSz + 643, 36, 14

73 bizottság

2/NSz + 361, 315, 16

rész.

1/NSz + 538, 149, 6

91 bizottság

2/NSz + 417, 246, 30

rész.

1/NSz + 606, 58, 29

2/NSz + 560, 105, 28

3/NSz + 547, 138, 7

4/NSz + 532, 141, 20

95 bizottság

5/NSz + 594, 87, 12

rész.

1/NSz + 562, 18, 113

99 bizottság

2/NSz + 550, 137, 6

rész.

1/NSz + 619, 20, 54

108 bizottság

2/NSz + 547, 137, 8
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz 
stb.

Szavaz
at

NSz/ESz – 
észrevételek

Módosítások a 3. cikkhez

1. bek, a) pont 
után

121 ECR NSz - 334, 349, 9

1. bek., 4 fr. bek. 
után

122 ECR NSz - 174, 511, 8

1. bek, d) pont 
után

123 ECR NSz - 169, 504, 20

rész.

1/NSz + 506, 167, 19

59 bizottság

2/NSz + 342, 322, 27

1. bek., e) pont

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

1. bek., h) pont 
után

124 ECR NSz - 316, 362, 15

1.bek., i) pont 125 ECR NSz - 129, 549, 15

Módosítások a 4. cikkhez

2. bek. után 126 ECR NSz - 111, 553, 29

preaumblumbekezdések

3 bizottság NSz + 550, 68, 75

rész.

1/NSz ↓

5. preb.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

A Bizottság javaslata NSz + 518, 130, 47

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 4., 7., 16., 25., 59., 60., 64., 65., 73. mód. 3. cikk, 1. bek., e) pont
ECR: 9., 16., 53., 59., 60., 62., 63., 69. mód.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
53. mód.
1. rész „a »gondoljunk először a fenntarthatóságra« megközelítés 

elfogadása a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokban 
és eszköztárban,”

2. rész „többek között a taxonómiai rendelet 17. cikkében említett 
„jelentős károkozás elkerülését célzó elv” integrálása és gyakorlati 
megvalósítása révén;”

59. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „de legkésőbb 2025-ig”
2. rész a fenti szövegrész

60. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „de legkésőbb 2027-ig”
2. rész a fenti szövegrész

62. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „azzal a szándékkal, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben fokozatosan növeljék ezeket a 
célokat,”

2. rész a fenti szövegrész

73. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „uniós szintű jogi”
2. rész a fenti szövegrész

91. mód.
1. rész „a fenntartható vállalatirányítás előmozdítása, valamint a kötelező 

átvilágítási követelmények uniós szintű meghatározása,”
2. rész „továbbá e követelmények figyelembevétele az uniós 

kereskedelempolitika végrehajtása során, többek között a 
kereskedelmi és beruházási megállapodások megerősítésével 
összefüggésben;”

The Left:
57. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– az európai szemeszter sérelme nélkül –”
2. rész a fenti szövegrész

ID:
2. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Ugyanakkor az éghajlat-politikai és 

környezetvédelmi célok tekintetében kötelező célokat tartalmazó 
rendszerszintű, hosszú távú keretekre is szükség van.”

2. rész a fenti szövegrész
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5. preb.
1. rész „Az Európai Bizottság a SOER 2020 keretében azonosított 

kihívásokra adandó válaszintézkedéseket az európai zöld 
megállapodásban vázolta fel a kettős – digitális és zöld – átállást 
támogató új növekedési stratégiaként, amelynek célja, hogy az 
Uniót versenyképes, klímasemleges és erőforrás-hatékony 
gazdasággal rendelkező, igazságos és virágzó társadalommá 
alakítsa.”

2. rész „Az (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet rögzíti az uniós 
jogban a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig történő elérésére 
vonatkozó uniós célkitűzést.”

11. mód.
1. rész „A 8. környezetvédelmi cselekvési programnak mint átfogó uniós 

környezetvédelmi cselekvési programnak az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseire kell épülnie és támogatnia kell azok 
megvalósítását, összhangban azzal a legkésőbb 2050-ig 
teljesítendő hosszú távú célkitűzéssel, hogy a magas 
életminőséget bolygónk tűrőképességének határain belül 
fenntartsuk, amely célkitűzés már a 7. környezetvédelmi 
cselekvési programban is szerepelt. Teljes mértékben össze kell 
hangolni továbbá az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrendjével és annak fenntartható fejlődési 
céljaival, amelyek egymással összefüggenek és egymástól 
elválaszthatatlanok, és elő kell mozdítania azok végrehajtását és 
megvalósítását, továbbá összhangban kell lennie a Párizsi 
Megállapodás, a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény és 
más vonatkozó nemzetközi megállapodások céljaival.”

2. rész „A 8. környezetvédelmi cselekvési programnak lehetővé kell tennie 
az uniós gazdaság rendszerszintű megváltoztatását, amely 
bolygónk tűrőképességének határain belül biztosítja a jóllétet és a 
regeneratív növekedést, továbbá biztosítania kell, hogy a 
környezeti és éghajlati átmenet igazságos és inkluzív módon 
valósuljon meg, miközben hozzájárul az egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez.”

35. mód.
1. rész „Ez a határozat általános környezetvédelmi cselekvési programot 

határoz meg a 2030. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan 
(a továbbiakban: 8. környezetvédelmi cselekvési program). 
Meghatározza kiemelt célkitűzéseit, azonosítja a szükséges 
előfeltételeket, valamint az elérésükhöz szükséges fellépéseket. 
Nyomonkövetési keretet hoz létre annak mérésére, hogy az Unió 
és tagállamai jó úton haladnak-e a kiemelt célkitűzések elérése 
felé, és az elért eredmények értékelésére.”

2. rész „Emellett irányítási mechanizmust hoz létre a kiemelt célkitűzések 
teljes körű elérésének biztosítása érdekében.”
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99. mód.
1. rész „Mutatók, nyomonkövetési keret”
2. rész „és kormányzás”

ECR:
51. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a taxonómiai rendelet 17. 

cikkével összhangban;”
2. rész a fenti szövegrész

58. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „összhangban az Unió fenntartható 

finanszírozási stratégiájával, beleértve a taxonómiai rendeletben és 
annak a jelentős károkozás elkerülését célzó elvében 
meghatározott intézkedéseket,”

2. rész a fenti szövegrész

108. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a rendszerszintű változás 

mérésével kapcsolatban;”
2. rész a fenti szövegrész

PPE, ID:
5. mód.
1. rész „Az emberi tevékenységek széles körének – például (gyakran más 

tényezőkkel együttesen) a nem megfelelő földgazdálkodásnak, a 
földhasználat megváltoztatásának, a fenntarthatatlan 
mezőgazdasági gyakorlatoknak, a földterületek termelésből való 
kivonásának, a szennyezésnek, a nem fenntartható 
erdőgazdálkodási gyakorlatoknak és a talajfedésnek, a 
biodiverzitás elvesztésének, valamint az éghajlatváltozásnak – 
tulajdoníthatóan az Unióban és világszerte is tovább romlik a 
termőföld és a talaj minősége, és csökken az arra való képességük, 
hogy ökoszisztéma-szolgáltatásokat és funkciókat nyújtsanak, 
illetve lássanak el. Ennek ellenére az Unió és a tagállamok jelenleg 
nem haladnak jó úton a talajjal és a földdel kapcsolatos nemzetközi 
és európai kötelezettségvállalásaik teljesítése felé, ideértve az 
elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény szerinti 
kötelezettségeket is, amelyek célja az elsivatagosodás elleni 
küzdelem, a leromott földterületek és talaj helyreállítása,” kivéve: 
„a fenntarthatatlan mezőgazdasági gyakorlatoknak”

2. rész a fenti szövegrész
3. rész „valamint a talajromlástól mentes világ 2030-ig történő 

megvalósítása”
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4. rész „A talajvédelemről szóló, 2021. április 28-i európai parlamenti 
állásfoglalással összhangban az egész Unióra kiterjedő közös jogi 
keretre van szükség a talaj védelme és fenntartható használata 
érdekében, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a 
szubszidiaritás elvét, és amely a talajokat veszélyeztető 
valamennyi jelentős fenyegetés kezelésére irányul. Ennek a 
keretnek tartalmaznia kell többek között a talaj és funkciói közös 
meghatározását, a jó állapot és a fenntartható használat elérésére 
vonatkozó kritériumokat, valamint a köztes és végső 
célkitűzéseket, amelyeket harmonizált mutatók, valamint 
nyomonkövetési és jelentéstételi módszertan kísérnek.” kivéve: 
„az egész Unióra kiterjedő közös jogi”

5. rész a fenti szövegrész

The Left, ECR:
61. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a környezetvédelmi adózás és a piaci 

alapú eszközök, valamint a zöld költségvetés-tervezési és”
2. rész „a környezetvédelmi adózás és a piaci alapú eszközök,”
3. rész „valamint a zöld költségvetés-tervezési”

95. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a) 2022. június 30-ig fejleszti és kibővíti, 

majd ezt követően naprakészen tartja a kötelezettszegési 
határozatok meglévő nyilvános adatbázisát, hogy a 
környezetvédelem és éghajlat-politika terén indított összes 
kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos tagállami és bizottsági 
lépéseket egyértelmű, érthető és hozzáférhető módon nyomon 
lehessen követni;” „b) rendszeresen értékeli, hogy az uniós 
intézkedések és szakpolitikák összhangban állnak-e a 2. cikk (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott kiemelt célkitűzésekkel, és 
ezeket az értékeléseket a tervezett és meglévő uniós intézkedések 
és szakpolitikák tekintetében is elvégzi; következetlenségek 
feltárása esetén a tervezett intézkedést vagy szakpolitikát a 
közzététel előtt össze kell hangolni ezekkel a kiemelt 
célkitűzésekkel, a meglévő uniós intézkedések és szakpolitikák 
tekintetében pedig javaslatot kell tenni a szükséges korrekciós 
intézkedésekre;” „a tagállami költségvetések struktúrája és az 
egyes nemzeti költségvetéseknek a Párizsi Megállapodás 
teljesítéséhez igazított forgatókönyve közötti eltérés értékeléséhez, 
hogy ily módon ajánlásokat lehessen kiadni a tagállamok számára” 
és „– az európai szemeszter sérelme nélkül –”

2. rész „a) 2022. június 30-ig fejleszti és kibővíti, majd ezt követően 
naprakészen tartja a kötelezettszegési határozatok meglévő 
nyilvános adatbázisát, hogy a környezetvédelem és éghajlat-
politika terén indított összes kötelezettségszegési eljárással 
kapcsolatos tagállami és bizottsági lépéseket egyértelmű, érthető 
és hozzáférhető módon nyomon lehessen követni;”
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3. rész „b) rendszeresen értékeli, hogy az uniós intézkedések és 
szakpolitikák összhangban állnak-e a 2. cikk (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott kiemelt célkitűzésekkel, és 
ezeket az értékeléseket a tervezett és meglévő uniós intézkedések 
és szakpolitikák tekintetében is elvégzi; következetlenségek 
feltárása esetén a tervezett intézkedést vagy szakpolitikát a 
közzététel előtt össze kell hangolni ezekkel a kiemelt 
célkitűzésekkel, a meglévő uniós intézkedések és szakpolitikák 
tekintetében pedig javaslatot kell tenni a szükséges korrekciós 
intézkedésekre;”

4. rész „a tagállami költségvetések struktúrája és az egyes nemzeti 
költségvetéseknek a Párizsi Megállapodás teljesítéséhez igazított 
forgatókönyve közötti eltérés értékeléséhez, hogy ily módon 
ajánlásokat lehessen kiadni a tagállamok számára”

5. rész „– az európai szemeszter sérelme nélkül –”

36. Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában

Állásfoglalási indítvány: B9-0370/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0370/2021 
(ITRE bizottság)

2. bek. után 1 The Left NSz - 167, 467, 58

2 The Left NSz - 154, 531, 713. bek. után

3 The Left NSz - 144, 466, 82

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 634, 5, 57

37. A különbizottságok és a vizsgálóbizottság létszáma

Határozatra irányuló javaslat B9-0414/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló javaslat B9-0414/2021 (Elnökök Értekezlete)

Határozatra irányuló 
javaslat

(a szöveg egésze)

NSz + 680, 3, 5
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38. Ahmadreza Djalali ügye Iránban

Állásfoglalási indítványok: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

1. bek. 1 The Left NSz - 336, 353, 7

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 622, 27, 47

8. bek. 3 ECR NSz - 305, 345, 46

9. bek. 2 ID NSz - 176, 496, 21

4 ECR NSz + 336, 271, 899. bek. után

5 ECR NSz - 326, 329, 41

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 666, 5, 16

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0381/2021 ID NSz ↓

B9-0382/2021 The Left NSz ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0386/2021 Renew NSz ↓

B9-0387/2021 S&D NSz ↓

B9-0395/2021 ECR NSz ↓

B9-0399/2021 PPE NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 5. bek.
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39. Hongkong, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügye

Állásfoglalási indítványok: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

1 The Left NSz - 22, 616, 531 bek. után

2 The Left NSz - 27, 616, 47

13. bek. 3 The Left NSz - 139, 453, 99

16. bek. után 4 The Left NSz - 102, 505, 84

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 578, 29, 73

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0384/2021 The Left NSz ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0388/2021 Renew NSz ↓

B9-0389/2021 S&D NSz ↓

B9-0390/2021 ECR NSz ↓

B9-0391/2021 PPE NSz ↓

Egyéb
Yannick Jadot (Verts/ALE) és Moritz Körner (Renew) szintén támogatják az RC-
B9-0385/2021 sz. közös állásfoglalási indítványt.
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40. A halálbüntetés Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa 
Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügye

Állásfoglalási indítványok: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0392/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

rész.

1/NSz + 422, 217, 56

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 623, 36, 36

rész.

1/NSz + 593, 12, 88

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 620, 2, 71

rész.

1/NSz + 673, 2, 20

20. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 619, 41, 35

rész.

1/NSz + 638, 26, 31

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 416, 260, 19

rész.

1/NSz + 616, 7, 72

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 384, 285, 26

rész.

1/NSz + 638, 45, 12

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 547, 63, 83
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

G. preb. 1 ECR NSz - 285, 398, 12

rész.

1/NSz + 639, 3, 51

P. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 387, 293, 13

S. preb. után 2 ECR NSz - 293, 394, 8

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 661, 3, 23

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0392/2021 The Left NSz ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0394/2021 Renew NSz ↓

B9-0396/2021 S&D NSz ↓

B9-0397/2021 ECR NSz ↓

B9-0398/2021 PPE NSz ↓

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
20. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „határozottan támogatja a globális emberi 

jogi szankciós mechanizmus alkalmazását a Szaúd-Arábiában 
elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a 
Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásáért felelős személyekkel 
szemben;”

2. rész a fenti szövegrész

ECR:
P. preb.
1. rész „mivel a terrorizmussal és annak finanszírozásával kapcsolatos 

bűncselekmények elleni küzdelemről szóló 2017. évi törvény 
homályosan határozza meg a terrorizmus fogalmát,”

2. rész „és nem követeli meg az erőszak alkalmazását ahhoz, hogy egy 
fellépést terrorista cselekménynek lehessen minősíteni;”



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_HU.docx 50 PE 695.753

8. bek.
1. rész „sürgeti a Tanácsot, hogy függessze fel az olyan tömeges 

megfigyelési technológiák és más kettős felhasználású termékek 
Szaúd-Arábiába irányuló uniós kivitelét, amelyek felhasználhatók a 
belső elnyomás megkönnyítésére és a civil társadalom 
elhallgattatására;”

2. rész „hangsúlyozza az informatikai biztonsági vállalatok, valamint az 
EU-ban működő nemzeti hírszerző szolgálatok különleges 
felelősségét, valamint erkölcsi és jogi kötelezettségüket, hogy 
elkerüljék az olyan helyzeteket, amikor jelenlegi vagy korábbi 
alkalmazottaik segítik Szaúd-Arábiát saját lakosságának a belső 
véleménykülönbségek és a szólásszabadság miatti elnyomásában 
azáltal, hogy közvetve vagy közvetlenül a szaúdi hatóságoknál 
dolgoznak;”

17. bek.
1. rész „mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ország 

terrorizmusellenes törvénye homályosan határozza meg a 
terrorizmus fogalmát;”

2. rész „elítéli a terrorizmussal foglalkozó szakosított büntetőbíróságnak 
az emberi jogi jogvédők megbüntetésére szolgáló eszközként való 
alkalmazását;”

21. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az emberi 

jogokkal kapcsolatos nyilvános diplomáciával kapcsolatban az EU 
bátortalan megközelítést alkalmaz Szaúd-Arábiával szemben;”

2. rész a fenti szövegrész

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

23. bek.
1. rész „felhívja az uniós küldöttséget és a tagállami képviseleteket az 

országban, hogy a szaúdi hatóságokkal való együttműködésük 
során erősítsék a civil társadalomnak nyújtott támogatásukat, és 
használjanak fel minden rendelkezésükre álló eszközt az 
emberijog-védők munkájának fokozott támogatására,”

2. rész „valamint adott esetben könnyítsék meg a sürgősségi vízumok 
kiadását, és biztosítsanak ideiglenes menedéket az uniós 
tagállamokban;”
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41. A makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálata

Jelentés: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

45. bek. 1 képviselők: NSz - 133, 419, 142

50. bek. 2 képviselők: NSz - 128, 505, 62

73. bek. után 3 képviselők: NSz - 148, 477, 70

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 461, 94, 133

Egyéb
Hibajegyzék: EN
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42. A nicaraguai helyzet

Állásfoglalási indítványok: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

2. bek. 2 The Left NSz - 56, 603, 37

4. bek. 3 The Left NSz - 120, 559, 17

rész.

1/NSz + 624, 52, 20

2/NSz + 618, 39, 39

3/NSz + 616, 41, 39

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/NSz + 618, 39, 39

15. bek. 1 ID NSz - 129, 555, 10

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 629, 19, 40

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0400/2021 PPE NSz ↓

B9-0401/2021 S&D NSz ↓

B9-0402/2021 The Left NSz ↓

B9-0403/2021 ECR NSz ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0405/2021 Renew NSz ↓

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
5. bek.
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1. rész „sürgeti a nicaraguai hatóságokat, hogy az OAS 2020. október 21-i 
állásfoglalásában előírt nemzetközi paraméterekkel összhangban 
azonnal módosítsák a választási törvényt, nevezzenek ki pártatlan 
személyeket a különböző választási struktúrákba, állítsák vissza a 
jogaiktól megfosztott pártok jogállását, tartsák tiszteletben a 
nicaraguaiak választáshoz és választhatósághoz való jogát, és 
garantálják a hazai és nemzetközi választási megfigyelő szervek 
korlátlan jelenlétét, miközben elkötelezik magukat a választások 
utáni békés politikai együttélés mellett;” kivéve: „OAS 2020. 
október 21-i állásfoglalásában előírt”

2. rész a fenti szövegrész
3. rész „hangsúlyozza, hogy a választások és az azokon megválasztandó 

kormány elismerése érdekében végre kell hajtani az OAS és a 
nemzetközi szervezetek által kért változtatásokat, különösen a 
szabad, hiteles és méltányos választási folyamatot lehetővé tevő 
jogok és szabadságok helyreállítását;” kivéve: „az OAS és”

4. rész a fenti szövegrész

43. A törökországi ellenzékkel, különösen a Népek Demokratikus 
Pártjával (HDP) szembeni elnyomás

Állásfoglalási indítványok: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, képviselők)

3 ID NSz - 177, 489, 1115. bek. után

2 ID NSz - 100, 558, 21

O. preb. után 1 ID NSz - 134, 534, 10

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 603, 2, 67
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0406/2021 S&D NSz ↓

B9-0407/2021 The Left NSz ↓

B9-0408/2021 ECR NSz ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0410/2021 Renew NSz ↓

B9-0411/2021 PPE NSz ↓
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44. Antarktiszi védett tengeri területek létrehozása és a Déli-
óceán biodiverzitásának megőrzése

Állásfoglalási indítvány: B9-0369/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0369/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

3. bek. 2 ECR NSz - 309, 370, 16

3 ECR NSz - 136, 540, 19

rész.

1/NSz + 619, 15, 62

4. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 548, 75, 72

12. bek. 4 ECR NSz - 108, 568, 19

K. preb. 1 ECR NSz - 150, 530, 15

rész.

1/NSz + 626, 12, 58

O. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 584, 50, 62

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 588, 21, 79

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
O. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nemzeti joghatóságokon kívül is” és „a 

nemzeti joghatóságon kívül eső területeken” és „a nemzeti 
joghatóságon kívül eső biodiverzitással foglalkozó kormányközi 
konferencia következő ülésszakán”;

2. rész a fenti szövegrész

4. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve a jogilag kötelező erejű, 2030-ig 

elérendő, legalább 30%-os globális helyreállítási és védelmi célok 
meghatározását;”

2. rész a fenti szövegrész



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_HU.docx 56 PE 695.753

45. Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése 
Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott 
jogszabályváltozások következtében

Állásfoglalási indítványok: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0412/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

8. bek. 1 Renew NSz - 261, 304, 121

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 460, 152, 72

rész.

1/NSz + 515, 140, 27

27. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 478, 164, 35

16. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 364, 297, 19

C. preb. után 2 The Left, 
Verts/ALE

NSz + 357, 311, 15

D. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 518, 142, 20

E. preb. után 3 The Left, 
Verts/ALE

NSz + 364, 306, 14

O. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 481, 152, 44

Állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 459, 147, 58

Állásfoglalási indítvány B9-0413/2021 
(ECR)

B9-0413/2021 ECR NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: D. preb.
PPE: 21. bek. 16 bev. hiv. O. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
27. bek.
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és biztosítsák a tudományosan pontos, 
tényeken alapuló, életkornak megfelelő és nem ítélkező, átfogó 
szexuális és párkapcsolati oktatáshoz való hozzáférést;”

2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Hermann Tertsch (ECR képviselőcsoport) szintén támogatta a B9-0413/2021. sz. 
állásfoglalásra irányuló indítványt.


