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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. Fulvio Martusciello mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Manon Aubry (A9-0302/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

+

2. Harald Vilimsky mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

+

3. Nils Ušakovs mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

+

4. A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi 
közzététele ***II

Ajánlás második olvasatra  Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021) (a Tanács 
álláspontjának módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti képviselő többsége 
szükséges)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 cikk – 2 pont
2013/34/EU irányelv
48 c – 5 bekezdés – 2 

albekezdés

3 The Left -

1 The Left -A 4. 
preambulumbekezdés 

után 2 The Left -
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5. Európai metrológiai partnerség ***I

Jelentés: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

74 bizottság NSz + 536, 5, 4

A Bizottság 
nyilatkozata

73 bizottság +

6. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége ***I

Jelentés: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

100 bizottság NSz + 396, 92, 73

7. Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I

Jelentés: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

tömbszavazás 244-
277

Renew, PPE, 
ECR, 

Verts/ALE, 
The Left

+

Bizottsági javaslat NSz + 479, 71, 15

Egyéb
Az S&D képviselőcsoport szintén támogatta a 244–277. sz. módosítást.
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8. Az EU és Ausztrália közötti megállapodás: az EU CLXXV. engedményes 
listájában szereplő valamennyi vámkontingens módosítása ***

Ajánlás: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a Tanács 
határozattervezete

NSz + 451, 53, 62

9. A demokrácia, a médiaszabadság és a pluralizmus megerősítése az EU-ban

Jelentés: Tiemo Wölken, Roberta Metsola (A9-0292/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 The Left -

rész.

1/NSz + 536, 5, 23

1. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 444, 108, 10

1. bek. után 3 The Left ESz - 163, 362, 43

3. bek. után 5 ID -

4. bek. 6 ID -

10. bek. után 7 ID -

8 ID -

rész.

1/NSz + 502, 27, 37

11. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 461, 99, 8

12. bek. 9 ID -

10 ID -

11 ID -

12. bek. után

12 ID -

rész.

1/NSz + 494, 14, 60

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 446, 106, 12
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 511, 30, 15

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 443, 111, 10

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 446, 89, 30

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 441, 114, 6

rész.

1/NSz + 447, 114, 9

2/NSz + 513, 32, 18

35. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 445, 114, 13

rész.

1/NSz + 445, 116, 8

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 555, 3, 5

rész.

1/NSz + 535, 17, 19

37. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 444, 114, 11

rész.

1/NSz + 522, 2, 48

39. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 443, 115, 12
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

37. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 448, 109, 14

41. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 445, 107, 15

46. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 446, 112, 10

51. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 446, 114, 10

Melléklet, 3. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 442, 112, 5

Melléklet, 4. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 438, 103, 6

rész.

1 +

B. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1/NSz + 556, 11, 1

J. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 451, 66, 44

Q. preb. után 1 The Left ESz - 168, 216, 180

A T. preb. után 4 ID -

Állásfoglalási indítvány (a teljes szöveg) NSz + 444, 48, 75

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 37., 41., 46., 51., bev. hiv. J. preb.  1., 11., 17., 23., 25., 28., 35., 36., 37., 39. bek. 

Melléklet, 3. bek. Polgári jogi eljárás; Melléklet, 4. bek. Büntetőjogi eljárás
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
B. preb.
1. rész „mivel a független, pártatlan, professzionális és felelős újságírás, valamint a 

plurális tájékoztatáshoz való hozzáférés a demokrácia kulcsfontosságú pillérei; 
mivel a civil társadalom által nyújtott információk, jelentések, vélemények, 
állítások, érvek és egyéb megnyilvánulások létfontosságúak a demokrácia 
virágzásához; mivel egyes országokban a civil társadalom mozgásterének 
szűkülése egyre aggasztóbb kérdéssé vált, és negatív hatással lehet a 
demokráciákra; mivel a független és magas színvonalú újságírás és a civil 
társadalmi szervezetek a demokrácia és a jogállamiság őreként kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a hatalom elszámoltatásával, továbbá azzal, hogy fellépnek a 
dezinformáció és a félretájékoztatás”

2. rész „valamint a külföldi politikai beavatkozás és manipuláció ellen;”

ECR
23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ az EUMSZ 81. cikkén (a határokon átnyúló polgári peres 

eljárások esetében) és az EUMSZ 82. cikkén (a határokon átnyúló ügyekben 
felmerülő perekkel való fenyegetések esetén), valamint ezektől elkülönülten” és 
„jóllehet külön jogalkotási eszközök révén;”

2. rész a fenti szövegrész

ECR, képviselők:
J. preb.
1. rész „mivel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek bizonyítottan egyre 

elterjedtebb gyakorlattá váltak, amint azt Unió-szerte számos eset is mutatja, 
mint például Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolásának 
brutális esete, aki állítólag 47 polgári és büntetőjogi rágalmazási perrel (és 
vagyonának befagyasztásával) nézett szembe több joghatóságban az ellene 2017. 
október 16-án elkövetett, határozottan elítélt gyilkosság napján, és ezek a 
bírósági tárgyalások az örököseivel szemben is folytatódnak;”

2. rész „mivel a független újságírókat és médiaorgánumokat érintő egyéb példák és 
riasztó ügyek közé tartozik a Realtid Media esete, amelyet több alkalommal is a 
szóban forgó riport helyszínétől eltérő joghatóságban indítandó perrel fenyegettek 
meg, valamint a Gazeta Wyborcza esete is, amely ellen továbbra is több állami 
szerv és tisztviselő rendszeresen indít pereket;”

1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli, hogy a Bizottság jogállamiságról szóló 2020. évi 

jelentése a közéleti részvételt akadályozó stratégiai pereket is belefoglalja a 
tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének Unió-szerte történő 
értékelésébe, és rámutat az ezek elleni fellépés konkrét intézkedéseire és bevált 
gyakorlataira; kéri, hogy a jövőbeli éves jelentések tartalmazzák a médiára és 
különösen az oknyomozó újságírásra vonatkozó jogi környezet alapos értékelését, 
és alaposabban vizsgálják meg az újságírókat és a civil társadalmat érintő 
kihívásokat, valamint a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek által e 
szereplőkre gyakorolt potenciális elrettentő hatást;” és „felhívja a Bizottságot, 
hogy adjon ki országspecifikus ajánlásokat és értékelje ezek végrehajtását, többek 
között a tagállamokon belüli médiaszabadsággal kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozóan is;”

2. rész a fenti szövegrész

11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az LMBTIQ-jogokat, a nemek közötti egyenlőséget,”
2. rész a fenti szövegrész

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

médiaszabadságról szóló jövőbeli jogszabályban dolgozzanak ki ambiciózus, 
szilárd és teljes jogi keretet;”

2. rész a fenti szövegrész
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35. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek elleni új 

jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseknek ki kell egészíteniük a többi uniós 
eszközt és szakpolitikát; üdvözli a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló, 
2021 és 2025 közötti időszakra szóló uniós stratégiát, és felszólít az erre irányuló 
erőfeszítések fokozására; „megjegyzi, hogy a jogalkotási és puha jogi 
intézkedések nem lehetnek hatékonyak azokban a tagállamokban, ahol aggályok 
merülnek fel az igazságszolgáltatás függetlenségével vagy a korrupció elleni 
küzdelemmel kapcsolatban”, az alábbi szövegrész kivételével „üdvözli a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló, 2021 és 2025 közötti időszakra 
szóló uniós stratégiát, és felszólít az erre irányuló erőfeszítések fokozására;”

2. rész a fenti szövegrész
3. rész „megismétli e tekintetben, hogy a Parlament javaslatának megfelelően kritikus 

szükség van a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusra;”

36. bek.
1. rész „Emlékeztet az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről 

szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet fontosságára, amely 2021. január 1-je óta 
valamennyi kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatra alkalmazandó; 
„hangsúlyozza, hogy az Unió pénzügyi érdekeit az uniós értékekkel és 
kötelezettségvállalásokkal összhangban kell védeni, és hogy a Bizottságnak 
alkalmaznia kell a feltételességi mechanizmust, ha a tagállamok nem védik meg 
ezeket az értékeket;”

2. rész „ennek fényében elismerését fejezi ki az oknyomozó újságírók által az uniós 
pénzeszközökkel való visszaélés eseteinek feltárása terén végzett fontos 
munkával kapcsolatban, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az újságírók 
anélkül gyakorolhassák hivatásukat, hogy azt stratégiai perek akadályoznák;”

37. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mint a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető 

jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus”
2. rész a fenti szövegrész

39. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok éves 

mechanizmusa keretében”
2. rész a fenti szövegrész

The Left, ECR, képviselők:
35. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek elleni új 

jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseknek ki kell egészíteniük a többi uniós 
eszközt és szakpolitikát; üdvözli a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló, 
2021 és 2025 közötti időszakra szóló uniós stratégiát, és felszólít az erre irányuló 
erőfeszítések fokozására; megjegyzi, hogy a jogalkotási és puha jogi intézkedések 
nem lehetnek hatékonyak azokban a tagállamokban, ahol aggályok merülnek fel 
az igazságszolgáltatás függetlenségével vagy a korrupció elleni küzdelemmel 
kapcsolatban;” az alábbi szövegrész nélkül: „üdvözli a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemre irányuló, 2021 és 2025 közötti időszakra szóló uniós stratégiát, és 
felszólít az erre irányuló erőfeszítések fokozására;”

2. rész a fenti szövegrész
3. rész „megismétli e tekintetben, hogy a Parlament javaslatának megfelelően kritikus 

szükség van a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusra;”
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10. Az európai oktatási térség: közös, holisztikus megközelítés

Jelentés: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 483, 25, 52

11. A szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési terv az uniós helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv támogatására

Jelentés: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 454, 94, 23

12. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és 
finanszírozása

Jelentés: Charles Goerens, Rainer Wieland (A9-0294/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

10. bek. után 3 ID -

14. bek. után 4 ID -

47. bek. után 1 Verts/ALE NSz - 175, 375, 24

6 PPE -49. bek.

bek. eredeti 
szöveg

kül. -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

49. bek. után 7 PPE -

54. bek. 5 The Left -

54. bek. után 2 Verts/ALE NSz - 176, 381, 13

60. bek. 8T PPE ESz - 273, 288, 7

rész.

1 +

I. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

Állásfoglalási indítvány (a teljes szöveg) NSz + 428, 92, 49

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 1., 2. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 49. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
I. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szomszédos országokra vonatkozó uniós politikák 

előmozdításában a közös kül- és biztonságpolitika keretében”
2. rész a fenti szövegrész

13. A tényleges abortusztilalom első évfordulója Lengyelországban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0543/2021, B9-0544/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0543/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

rész.

1 +

2 +

1. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

2 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

rész.

2. bek.

bek. eredeti 
szöveg

1 ↓



P9_PV(2021)11-11(VOT)_HU.docx 12 PE 699.863

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 ↓

rész.

1 +

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

5 The Left NSz + 319, 214, 24

rész.

1 ↓

11. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2 ↓

3 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

rész.

1 ↓

12. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2 ↓

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

24. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

23. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

C. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

F. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

1 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+I. preb. után

4 S&D, 
Verts/ALE, 

Renew

+

J. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

K. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

L. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

P. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

U. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

Állásfoglalási indítvány (a teljes szöveg) ESz + 373, 124, 55

Állásfoglalási indítvány B9-0544/2021 
(ECR)

Állásfoglalási indítvány (a teljes szöveg) ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 5. mód.:

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 21. bek.
PPE: 10., 15., 16., 25., 26. bek.; 23. bev.hiv. C., J., K. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
U. preb.
1. rész „mivel 2021. október 7-én ugyanaz az illegitim „alkotmánybíróság” a lengyel 

miniszterelnök által 2021. március 29-én benyújtott kérelem nyomán ismertette a 
K 3/21. sz. ügyben hozott határozatát, amelyet két eltérő véleménnyel fogadtak 
el, és megállapította, hogy az EUSZ rendelkezései több okból is 
összeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal;”

2. rész „mivel ez a határozat az értékek és jogszabályok európai közössége elleni 
támadás, amely aláássa az uniós jog elsőbbségét, mint az Európai Unió 
Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlatával összhangban álló egyik uniós 
alapelvet;”

PPE:
1. bek.
1. rész „ismételten határozottan elítéli mind az illegitim alkotmánybíróság 2020. október 

22-i ítéletét, amely szinte teljes mértékben tiltja az abortuszt, mind a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok elleni e nyilvánvaló támadást Lengyelországban;”

2. rész „felhívja a lengyel kormányt, hogy gyorsan és teljes körűen garantálja az 
abortuszszolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok rendelkezésre állását, 
biztosítson biztonságos, legális, ingyenes és jó minőségű 
abortuszszolgáltatásokat, és tegye azokat hozzáférhetővé valamennyi nő és lány 
számára;”

3. rész „felszólítja a lengyel hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben, teljesítsék és 
mozdítsák elő a nők élethez, egészséghez és egyenlőséghez fűződő emberi jogait, 
valamint a megkülönböztetés, erőszak és kínzás, illetve kegyetlen, embertelen és 
megalázó bánásmódtól való mentességhez való jogukat;”
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2. bek.
1. rész „mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az év során nem volt az abortusz de facto 

tilalmának feloldására irányuló kezdeményezés vagy javaslat, valamint hogy a 
szexuális és reproduktív egészséghez és joghoz való hozzáférést számos 
korlátozás akadályozza az országban;”

2. rész „megismétli, hogy az abortusz de facto tilalma veszélyezteti a nők egészségét és 
életét, és emlékeztet arra, hogy az egészségügyi ellátáshoz, valamint a szexuális 
és reproduktív egészséghez és jogokhoz való egyetemes hozzáférés alapvető 
emberi jogok;”

4. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az abortuszhoz való jog korlátozása vagy tiltása semmi 

esetre sem csökkenti az abortusz szükségességét, hanem azt eredményezi, hogy 
a nők kénytelenek nem biztonságos terhességmegszakítást igénybe venni, 
külföldre utazni az abortusz elvégzése érdekében vagy akaratuk ellenére 
kihordani terhességüket, többek között olyan esetekben is, amikor a magzat 
halálosan vagy súlyosan károsodott;”

2. rész „hangsúlyozza továbbá, hogy ez az emberi jogok megsértése és a nemi alapú 
erőszak olyan formája, amely a nők és lányok élethez, testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, egyenlőséghez, megkülönböztetésmentességhez és 
egészséghez való jogát érinti;”

5. bek.
1. rész „mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nők ezreinek utaznia kell ahhoz, hogy egy 

olyan alapvető egészségügyi szolgáltatást vehessen igénybe, mint az abortusz;”
2. rész „hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló abortuszszolgáltatások nem jelentenek 

életképes megoldást, különösen a szegénységben élők számára, akik 
interszekcionális megkülönböztetéssel szembesülnek és kiszolgáltatott helyzetben 
vannak; aggodalmát fejezi ki, hogy a külföldre utazás veszélyezteti a nők 
egészségét, életét és jóllétét; hangsúlyozza az abortusz utáni ellátás fontosságát, 
különösen azon nők esetében, akik rosszul elvégzett vagy nem biztonságos 
abortuszból eredően komplikációkat tapasztalnak;”

6. bek.
1. rész „határozottan elítél minden olyan jogalkotási javaslatot vagy korlátozást, 

amelynek célja, hogy Lengyelországban tovább tiltsa, bűncselekménnyé 
nyilvánítsa és korlátozza a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférést;”

2. rész „emlékezteti a lengyel parlamentet és hatóságokat, hogy a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok korlátozására irányuló intézkedések ellentétesek a 
visszalépés tilalmának a nemzetközi emberi jogi jogszabályok szerinti elvével, és 
sürgeti őket, hogy biztosítsák a szexuális és reproduktív egészség és jogok teljes 
körű megvalósítását;”

11. bek.
1. rész „felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy biztosítsanak megfelelő finanszírozást 

a nemzeti és helyi civil társadalmi szervezetek számára annak érdekében, hogy 
elő lehessen mozdítani a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyi 
szintű támogatását a tagállamokban, többek között Lengyelországban; sürgeti a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul és közvetlenül támogassa a női szexuális és 
reproduktív egészség és jogok védelmének biztosítása érdekében tevékenykedő 
lengyel programokat és civil társadalmi szervezeteket; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy finanszírozási programok révén támogassák a női szexuális és 
reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos figyelemfelkeltést és képzést; 
üdvözli, hogy egyes tagállamok támogatják a civil társadalmi szervezeteket 
abban, hogy segítsék a lengyel nőket szexuális és reproduktív egészségük és 
jogaik megvalósításában, és másokat is erre ösztönöz;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyabban működjenek együtt az abortuszhoz 
való határokon átnyúló hozzáférés megkönnyítése érdekében;”
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12. bek.
1. rész „ragaszkodik ahhoz, hogy az abortusz semmilyen módon vagy formában ne 

szerepeljen a büntető törvénykönyvben, mivel ez visszatartó hatást gyakorol az 
orvosokra, akik ennek következtében a büntetőjogi szankcióktól való félelemből 
tartózkodnak a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtásától, és ezáltal korlátozzák a nők és lányok egészségügyi ellátását;”

2. rész „felhívja a lengyel kormányt, hogy teljes mértékben szüntesse meg az abortusz 
büntethetőségét, és távolítson el a büntetőjogból minden abortuszhoz kapcsolódó 
említést annak biztosítása érdekében, hogy az orvosok a gyakorlatban a nemzeti 
jog keretein belül végezhessék el az abortuszt, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy az általuk az abortuszhoz és más szexuális és reproduktív 
jogokhoz való hozzáférésre vonatkozóan nyújtott információk elfogulatlanok 
legyenek és bizonyítékokon alapuljanak;”

23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve a biztonságos és legális abortuszhoz való 

hozzáférést”
2. rész a fenti szövegrész

24. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsák az egészséghez való jogot, 

és biztosítsák, hogy Lengyelországban a nők és lányok ne felejtődjenek el, 
határozott intézkedések, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó lengyelországi jogalkotási javaslatok vagy korlátozások 
elleni fellépés révén;”

2. rész „– többek között az abortuszhoz –”

28. bek.
1. rész „emlékezteti a Bizottságot, hogy átfogó irányelvre kell javaslatot tennie a nemi 

alapú erőszak minden formájának megelőzéséről és az ellene folytatott 
küzdelemről,”

2. rész „beleértve a szexuális és reproduktív jogok megsértését is;”

E. preb.
1. rész „mivel a jogállamiság gyengülése Lengyelországban az emberi jogok, többek 

között a szexuális és reproduktív egészség és jogok megsértéséhez vezetett;”
2. rész „mivel a Lengyelországban bevezetett tényleges abortusztilalom egyértelmű 

támadást jelent a jogállamiság és az alapvető jogok ellen, és az elmúlt években a 
jogállamiságot ért számos támadást követően korlátozza a szexuális és 
reproduktív jogok megvalósulását Lengyelországban;”

F. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amiatt, hogy Lengyelország több mint 13 éve nem hajtja 

végre az EJEB ítéleteit számos olyan ügyben”
2. rész a fenti szövegrész

L. preb.
1. rész „mivel a jogi korlátozások és a megbélyegzés következtében számos tagállamban 

hiányoznak az abortusz gyakoriságára, valamint az abortusz végrehajtásának 
körülményeire vonatkozó megbízható adatok;”

2. rész „mivel a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos igények 
megértéséhez és a nők jogainak biztosításához elengedhetetlen, hogy az 
abortuszra vonatkozóan valamennyi tagállamból pontos, rendszeresen frissített és 
anonim adatok álljanak rendelkezésre;”
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P. preb.
1. rész „mivel a lengyel büntető törvénykönyv alapján bárki, aki egy másik személy 

terhességét megszakítja, vagy a törvény rendelkezéseit megsértve segít vagy 
felbujt egy terhes személynek a terhesség megszakításában, büntetőjogi 
felelősségre vonható, beleértve a szabadságvesztést is; mivel a hatályos jogi 
rendelkezések, a társadalmi megbélyegzés, a félelem és az egymásra és az 
egészségügyi hatóságok által gyakorolt nyomás következtében a lengyelországi 
orvosok inkább nem kívánnak kapcsolatba kerülni az abortusszal, és ez már akkor 
is így volt, amikor az abortusz még legális volt;”

2. rész „mivel a széles körben alkalmazott lelkiismereti záradékon kívül egyes orvosok 
további, jogszabályon kívüli akadályokat is teremtenek, például szükségtelen 
orvosi vizsgálatokat, pszichológiai konzultációkat vagy szakértőkkel folytatott 
további konzultációkat írnak elő, vagy korlátozzák a nők jogát a prenatális 
vizsgálatokhoz és tájékoztatáshoz, amit a közegészségügyi rendszer keretében 
mindenki számára biztosítani kellene; mivel az egyén abortusszal kapcsolatos 
személyes meggyőződése sem akadályozhatja a betegnek az egészségügyi 
ellátáshoz és szolgáltatásokhoz való teljes körű hozzáféréshez való, törvény által 
biztosított jogát;”

Egyéb
Jacek Saryusz-Wolski és Adam Bielan  (ECR képviselőcsoport) szintén támogatta a B9-
0544/2021. sz. állásfoglalásra irányuló indítványt.


