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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. Egészségügyi technológiaértékelés ***II

Ajánlás második olvasatra: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jóváhagyás szavazás nélkül

2. A Paraguayból származó kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó uniós 
vámkontingens ***I

Jelentés: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslata NSz + 562, 6, 121

3. Az ifjúság európai éve (2022) ***I

Jelentés: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

2 bizottság NSz + 604, 25, 68

Közös nyilatkozat 3 bizottság NSz + 609, 25, 63

A Bizottság 
nyilatkozata

4 bizottság NSz + 609, 25, 63

4. Közös nyomozócsoportok: hozzáigazítás a személyes adatok védelmére 
vonatkozó uniós szabályokhoz ***I

Jelentés: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_HU.docx 5 PE 702.883

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes 
megállapodás

1 bizottság NSz + 669, 22, 6

5. Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: hozzáigazítás 
a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz ***I

Jelentés: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

1 bizottság NSz + 673, 16, 8

6. A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: online erőszak 

Jelentés: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (az állásfoglalásra irányuló 
indítvány elfogadásához az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 472, 145, 70

2/NSz + 612, 33, 42

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 531, 115, 41

35. bek. 8 ID NSz - 153, 526, 8

46. bek. után 5 Renew NSz + 397, 21, 269

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

NSz + 420, 164, 10250. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

52. bek. 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

NSz + 470, 154, 61

53. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 524, 147, 18

54. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 524, 141, 22

1 Verts/ALE NSz + 525, 150, 14Melléklet, 1. ajánlás, 
1. bek.

4MR1 PPE NSz ↓

Melléklet, 1. ajánlás, 
1a. bek.

4MR2 PPE NSz + 455, 137, 94

Melléklet, 1. ajánlás, 
1b. bek.

4MR3 PPE NSz + 526, 109, 53

Melléklet, 2. ajánlás, 
4. bek.

2 Verts/ALE NSz + 514, 147, 28

Melléklet, 2. ajánlás, 
5. bek.

3 Verts/ALE NSz + 513, 147, 29

rész.

1/NSz + 611, 25, 52

Z. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 526, 113, 49

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 513, 122, 58

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 50., 53., 54. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
6. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az online erőszak kezelését is, beleértve annak 

a szexiparban alkalmazott formáit;”
2. rész „kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szüntessék meg a pornóipart, amely a 

szexkereskedelemre, a nemi erőszakra és a nőkkel és gyermekekkel szembeni 
erőszak és bántalmazás más formáira épül;”

3. rész „kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fel a nőgyűlöletet a 
gyűlöletbeszéd körébe, valamint a nőgyűlölő támadásokat a gyűlölet-
bűncselekmények körébe;”

ID:
Z. preb.
1. rész „mivel 2017-ben az Unió aláírta az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a 

kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményét 
(az isztambuli egyezmény)”

2. rész „amely továbbra is a nemi alapú bűncselekmények felszámolására vonatkozó 
nemzetközi normák viszonyítási alapja, és a Bizottság egyik kiemelt célja az EU-
nak az egyezményhez való csatlakozásának befejezése;”
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7. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Horvátországnak 
történő segítségnyújtás érdekében

Jelentés: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 689, 6, 2

8. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország 
EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme

Jelentés: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 665, 17, 15

9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország 
EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme

Jelentés: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 662, 17, 18

10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: 
Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragón referenciaszámú kérelme

Jelentés: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Határozatra irányuló 
javaslat

NSz + 665, 27, 5
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11. Kiszámíthatóság a tagállamok számára, valamint a tradicionális, a héa- és 
a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó 
vitarendezési eljárások *

Jelentés: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslata
és módosítások

NSz + 551, 116, 30

12. Az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési 
megállapodás ***

Ajánlás: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Tanácsi 
határozattervezet

NSz + 658, 9, 30

13. EK–Gabon halászati partnerségi megállapodás: végrehajtási jegyzőkönyv 
***

Ajánlás: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Tanácsi 
határozattervezet

NSz + 478, 148, 71

14. Nemzetközi közbeszerzési eszköz ***I

Második jelentés: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslata 
és módosítások

NSz + 590, 8, 99
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15. Egyes in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
átmeneti rendelkezések és a házon belüli eszközökre vonatkozó 
követelmények késleltetett alkalmazása ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslata NSz + 687, 6, 4

16. A digitális piacokról szóló jogszabály ***I

Jelentés: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

bizottság NSz + 651, 5, 40

rész.

1/NSz + 677, 6, 13

127 bizottság

2/NSz + 533, 149, 14

rész.

1/NSz + 670, 6, 20

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

128 bizottság

2/NSz + 526, 149, 21

1. cikk, 2. bek. 231 ITRE bizottság NSz + 347, 317, 32

80 bizottság NSz + 530, 156, 103. cikk, 2. bek., a) 
pont

249 ID NSz ↓

240 The Left NSz - 145, 545, 65. cikk, 1. bek., a) 
pont

104 bizottság NSz + 672, 14, 10
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

5. cikk, 1. bek., a) 
pont után

250 ID NSz - 99, 580, 13

241 The Left NSz - 165, 516, 155. cikk, 1. bek., f) pont

110 bizottság NSz + 685, 5, 6

235 ECON 
bizottság

NSz + 353, 308, 35

118 bizottság NSz ↓

5. cikk, 1. bek., g) 
pont után

242 The Left NSz - 181, 469, 46

5. cikk, 1. bek. után 251 ID NSz - 90, 587, 15

6. cikk, 1. bek., f) pont 
után

245 képviselők: NSz - 286, 356, 52

7. cikk, 6. bek. után 232 ITRE bizottság NSz - 209, 337, 150

152MR
1

bizottság NSz + 651, 34, 1111. cikk, 2. bek.

243 The Left NSz ↓

11. cikk, fennmaradó 152MR
2

bizottság NSz + 686, 4, 6

12. cikk, 2. bek. 236 ECON 
bizottság

NSz - 249, 313, 134

252 ID NSz - 68, 529, 9521. cikk, 1. bek. után

253 ID NSz - 86, 540, 66

254 ID NSz - 57, 601, 3427. cikk után

255 ID NSz - 58, 603, 33
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

30. cikk után 233 ITRE bizottság NSz + 344, 341, 11

32. cikk után 237 ECON 
bizottság

NSz - 173, 499, 23

38. cikk, 3. bek. után 238 ECON 
bizottság

NSz - 149, 505, 42

1. preb. után 230 ITRE bizottság NSz - 295, 324, 76

14. preb. után 244 képviselők: NSz + 365, 293, 35

31. preb. után 234 ECON 
bizottság

NSz - 264, 300, 131

239 The Left NSz - 163, 491, 41

22 bizottság NSz + 668, 26, 2

36. preb. után

23 bizottság NSz + 689, 3, 4

52. preb. után 246 képviselők: NSz - 301, 356, 37

247 ID NSz - 98, 580, 1478. preb. után

248 ID NSz - 110, 565, 17

A Bizottság javaslata NSz + 642, 8, 46

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 80. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
127. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kérésre”, „a kapuőr, annak leányvállalatai vagy partnerei 

rendelkezésére álló vagy általuk használt” és „ezáltal”
2. rész a fenti szövegrész

128. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kérésre”, „a kapuőr, annak leányvállalatai vagy partnerei 

rendelkezésére álló vagy általuk használt” és „ezáltal”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Mario Furore szintén támogatta a 244–246. sz. módosítást.
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17. Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 
közötti helyzete

Jelentés: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3 Renew NSz - 277, 356, 63

rész.

1/NSz + 638, 44, 14

1. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 406, 206, 84

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 371, 172, 153

3. bek. 4 Renew NSz + 371, 309, 14

rész.

1/NSz + 487, 77, 132

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 542, 116, 38

rész.

1/NSz + 382, 247, 67

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 513, 92, 89

rész.

1/NSz + 611, 10, 74

2/NSz + 470, 164, 61

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 396, 233, 66

rész.

1/NSz + 592, 49, 53

2/NSz + 377, 278, 39

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz - 281, 341, 72

rész.

1/NSz + 644, 40, 11

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 442, 140, 113

rész.12. bek. bek. eredeti 
szöveg

1/NSz + 424, 208, 63
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 549, 94, 52

rész.

1/NSz + 675, 6, 14

2/NSz + 409, 219, 68

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 671, 10, 15

rész.

1/NSz + 582, 23, 90

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 514, 119, 62

rész.

1/NSz + 534, 103, 59

2/NSz + 430, 172, 91

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 373, 279, 43

16. bek., 1. 
albekezdés után

11 ID NSz - 138, 534, 21

rész.

1/NSz + 606, 42, 47

19. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 518, 123, 54

22. bek. 12 ID NSz - 151, 535, 7

13 ID NSz - 143, 543, 8

rész.

1/NSz + 552, 32, 111

23. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 500, 139, 56

rész.

1/NSz + 603, 59, 29

2/NSz + 492, 131, 68

3/NSz + 467, 142, 81

4/NSz + 470, 140, 80

5/NSz + 485, 139, 66

24. bek. bek. eredeti 
szöveg

6/NSz + 494, 136, 61
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 519, 132, 41

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 485, 140, 66

rész.

1/NSz + 516, 152, 28

32. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 356, 303, 37

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 504, 111, 81

rész.

1/NSz + 615, 56, 25

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 588, 102, 6

23. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 458, 179, 56

B. preb. 5 ID NSz - 120, 543, 31

C. preb. 6 ID NSz - 92, 591, 11

rész.

1/NSz + 620, 48, 27

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 494, 139, 61

7 ID NSz - 137, 539, 18

rész.

1/NSz + 430, 10, 256

F. preb.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 219, 13, 463

rész.

1/NSz + 548, 69, 79

G. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 377, 273, 44

rész.

1/NSz + 575, 60, 54

2/NSz + 495, 132, 64

K. preb. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 491, 133, 65
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4/NSz + 520, 84, 84

5/NSz + 497, 129, 64

6/NSz + 491, 113, 85

7/NSz + 484, 155, 51

L. preb. 8 ID NSz - 152, 535, 7

rész.

1/NSz + 583, 17, 96

N. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 591, 24, 81

P. preb. 1 Renew NSz + 446, 136, 114

Q. preb. 2 Renew NSz + 379, 276, 41

V. preb. 9 ID NSz - 143, 538, 13

W. preb. 10 ID NSz - 122, 537, 35

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 500, 105, 87

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 23. bev. hiv. 2., 34. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kitart ezért amellett, hogy további eredményeket kell 

elérni a bizonytalan foglalkoztatás felszámolására irányuló küzdelem terén, hogy 
ily módon minden munkavállaló méltányos, önmaga és családja számára is 
tisztességes megélhetést biztosító kellő díjazásban részesüljön a jogszabályban 
rögzített minimálbér-megállapítási mechanizmusok vagy a kollektív szerződések 
révén, összhangban azzal az elvvel, amely szerint a munkahelyi jogok elismerése 
és megerősítése mellett minden állandó álláshelynek tényleges munkaviszonyt 
kell megtestesítenie;”

2. rész a fenti szövegrész
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4. bek.
1. rész „üdvözli a Bizottságnak a bérek átláthatóságára vonatkozó kötelező erejű 

intézkedésekre irányuló javaslatát, amely fontos kezdeményezés az egyenlő és 
egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazásért folytatott küzdelemben, valamint 
ezen elv alkalmazásához, de hangsúlyozza, hogy az átlátható bérezés önmagában 
nem fog megoldással szolgálni a nemek közötti, mélyen gyökerező mögöttes 
egyenlőtlenségekre;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy határozzanak meg egyértelmű célokat a nemek 
közötti bér- és nyugdíjszakadék kezeléséhez; hangsúlyozza, hogy az 
interszekcionális szempontokat, valamint a nők meghatározott csoportjaihoz 
tartozók által megélt megkülönböztetés különböző realitásait és tapasztalatait be 
kell építeni e cselekvési tervbe;”

5. bek.
1. rész „hangsúlyozza annak fontosságát, hogy tagállamok szigorú intézkedéseket 

– többek között szankciókat – alkalmazzanak azokkal a vállalkozásokkal szemben, 
amelyek nem tartják be a nemi alapú megkülönböztetést és a nemi elfogultságot 
tiltó munkaügyi jogszabályokat; kiemeli, hogy amennyiben olyan vállalatoknak 
nyújtanak uniós forrásokat, amelyek nem szavatolják a munkavállalói jogokat, 
különösképpen pedig – jogsértő módon – megkülönböztetést alkalmaznak a 
nőkkel szemben, biztosítani kell a feltételhez kötöttség érvényesítését;”

2. rész „felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret minden költségvetési 
előirányzata tiszteletben tartsa a férfiak és nők közötti egyenlőség elvét, valamint 
előmozdítsa a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését és a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést minden 
európai uniós politikában; szorgalmazza a nemek közötti egyenlőség mutatójának 
beépítését a szociális eredménytáblába, valamint hogy az országspecifikus 
kihívások megfelelőbb kezelése érdekében bocsássanak rendelkezésre nemekre 
lebontott adatokat a meglévő mutatókról; szorgalmazza, hogy valamennyi uniós 
programon és strukturális alapon keresztül támogassák a nők gazdasági 
függetlenségét célzó intézkedéseket, így például az Európai Szociális Alap 
stratégiai végrehajtásával, amely alapot fel kell használni a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, a nők munkaerőpiachoz való hozzáférésének és 
munkaerőpiaci reintegrációjának javítására, valamint a nőket sújtó 
munkanélküliség, szegénység és társadalmi kirekesztődés, illetve a 
megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemre; felhívja a Bizottságot, 
hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználásával tegyen 
javaslatot proaktív intézkedésekre a vidéki területeken élő nők foglalkoztatásának 
támogatása érdekében;”

8. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: felszólít „a munkahelyteremtést és a bérnövelést,” és 

„valamint a minden nő számára elérhető teljes munkaidős foglalkoztatás”
2. rész „a munkahelyteremtést és a bérnövelést,”
3. rész „valamint a minden nő számára elérhető teljes munkaidős foglalkoztatás”

10. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyek lendületet adnak a gondoskodó gazdaságra való 

áttéréshez” és „növekedéssel”
2. rész „amelyek lendületet adnak a gondoskodó gazdaságra való áttéréshez”
3. rész „növekedéssel”

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

12. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú megszüntetni az adózás területén 

fennálló nemi alapú torzulásokat és egyenlőtlenségeket, és hogy ehhez az 
adórendszereknek, többek között a személyijövedelemadó-rendszereknek is hozzá 
kell járulniuk;”
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2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a fiskális politikák – az 
adópolitikát is ideértve – hozzájáruljanak a társadalmi-gazdasági és a nemek 
közötti egyenlőtlenségek valamennyi vonatkozásának kezeléséhez és 
felszámolásához;”

14. bek.
1. rész „hangsúlyozza a szociális ágazatban dolgozó nők szerepét; elismeri, hogy a 

világjárvány következtében tovább nőtt a munkaterhük,”
2. rész „valamint hogy az alacsony bérek, a kizsákmányolás fokozódása (különösen a 

migráns nők esetében) és az elvégzendő feladatok ellátáshoz szükséges 
képzettség és képesítés nélküli személyek felvétele tovább nehezíti munka- és 
életkörülményeiket;”

3. rész „hangsúlyozza a munkafeltételek javításának és a bérek növelésének, a munkaidő 
betartásának és a – munkafeltételek tiszteletben tartásának biztosítékaként 
szolgáló – kollektív alku alkalmazásának fontosságát;”

15. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a háztartási alkalmazottakról szóló 189. számú 

egyezményt, amelyet csak nyolc ország erősített meg, és amelynek célja a 
háztartási munka jogi elismerése, a jogok kiterjesztése valamennyi női háztartási 
alkalmazottra, különösen az informális gazdaságban dolgozókra, valamint a 
jogsértések és visszaélések megelőzése”

2. rész a fenti szövegrész

16. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „köztük Bulgáriát, Csehországot, Magyarországot, 

Lettországot, Litvániát és Szlovákiát” és „– például a »hagyományos családi 
értékekkel« –”

2. rész „köztük Bulgáriát, Csehországot, Magyarországot, Lettországot, Litvániát és 
Szlovákiát”

3. rész „– például a »hagyományos családi értékekkel« –”

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

23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra, 

valamint a párkapcsolatra vonatkozó,”
2. rész a fenti szövegrész

24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogaival” (első előfordulás) „a biztonságos, legális és 

ingyenes abortuszhoz való hozzáférést,” „a szexuális és reproduktív egészség és 
jogok megsértése – többek között a biztonságos és legális abortusz megtagadása 
–” kivéve: „a szexuális és reproduktív” és „egészség” „a nők és lányok elleni 
erőszak egyik formáját képezi”, „és jogokat” és „és jogokkal” (második és 
harmadik előfordulás)

2. rész „és jogaival” (első előfordulás)
3. rész „– többek között a biztonságos és legális abortusz”
4. rész „a szexuális és reproduktív egészség és jogok megsértése – többek között a 

biztonságos és legális abortusz megtagadása –” kivéve: „a szexuális és 
reproduktív”

5. rész „a nők és lányok elleni erőszak egyik formáját képezi”
6. rész: „és jogokat” és „és jogokkal” (második és harmadik előfordulás)

25. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogokkal”, „és jogokat”, „és jogoknak” és „és 

jogokkal”
2. rész a fenti szövegrész

32. bek.



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_HU.docx 18 PE 702.883

1. rész „mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az európai zöld megállapodás és az 
ehhez kapcsolódó környezetvédelmi és éghajlat-politikai kezdeményezések nem 
tartalmaznak nemi dimenziót; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen eleget azon 
kötelezettségének, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítését valamennyi 
uniós politikába, így az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politikákba is beépítse: 
sürgeti, hogy ezeket a politikákat alapos, nemi szempontú elemzésekkel 
támasszák alá annak biztosítása érdekében, hogy fellépjenek a nemek közötti 
egyenlőtlenségek és a társadalmi kirekesztés egyéb formái ellen; felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki ütemtervet az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Feleinek 25. Konferenciáján (COP25) elfogadott, a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervben foglalt kötelezettségvállalások 
teljesítése érdekében,”

2. rész „és jelöljön ki a nemek közötti egyenlőséggel és az éghajlatváltozással foglalkozó 
állandó uniós kapcsolattartó pontot, amely elegendő költségvetési forrással 
rendelkezik a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő uniós és globális 
éghajlat-politikai fellépés végrehajtásához és nyomon követéséhez;”

36. bek.
1. rész „alapvetően fontosnak tartja a nők sporttevékenységekben, ‑szervezetekben és 

‑fejlesztésben való részvételének előmozdítását;”
2. rész „elismeri, hogy foglalkozni kell a nők sporthoz való hozzáférése és az eredmények 

bemutatása terén fennálló egyenlőtlenségekkel;”

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

F. preb.
1. rész „mivel a nemek közötti egyenlőség sporton belüli helyzete az elmúlt évtizedben 

példátlan figyelmet kapott,”
2. rész „de nem minden esetben a legnemesebb okok és célok miatt, kiváltképpen ami a 

nők jogainak gyakorlati érvényesülését illeti;”

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

K. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogokhoz”, „így többek között a szexuális és 

párkapcsolati neveléshez”, „a családtervezéshez, a fogamzásgátló 
módszerekhez”, „valamint a biztonságos és legális abortuszhoz”, „testükről és” és 
„mivel elfogadhatatlan, hogy jelenleg több tagállam korlátozni próbálja a szexuális 
és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférést olyan erősen korlátozó 
jogszabályok révén, amelyek nemi alapú megkülönböztetéshez vezetnek és 
negatív következményekkel járnak a nők egészségére nézve;”

2. rész „és jogokhoz”
3. rész „így többek között a szexuális és párkapcsolati neveléshez”
4. rész „a családtervezéshez, a fogamzásgátló módszerekhez”
5. rész „valamint a biztonságos és legális abortuszhoz”
6. rész: „testükről és”
7. rész „mivel elfogadhatatlan, hogy jelenleg több tagállam korlátozni próbálja a szexuális 

és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférést olyan erősen korlátozó 
jogszabályok révén, amelyek nemi alapú megkülönböztetéshez vezetnek és 
negatív következményekkel járnak a nők egészségére nézve;”

N. preb.



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_HU.docx 19 PE 702.883

1. rész „mivel a nemek közötti bérszakadék az Unióban átlagban eléri a 14,1%-ot, 
tagállamonkénti eltérésekkel; mivel e nemek közötti bérkülönbség számos 
következménnyel jár, nem utolsósorban a nyugdíjjogosultságokra is hatást 
gyakorol, a nők férfiakkal szembeni nyugdíjhátránya e tekintetben ugyanis 29,5%-
os, ami a nyugdíjak terén olyan egyenlőtlenséghez vezet a nemek között, 
amelynek következtében az idősebb nők jobban ki vannak téve a szegénység és a 
társadalmi kirekesztődés kockázatának; mivel ez azon kumulatív időszakoknak 
tudható be, amelyek alatt a nők – ápolási-gondozási feladatok ellátása és/vagy 
részmunkaidős munkavégzés miatt – felfüggesztették szakmai pályafutásukat és 
kiléptek a munkaerőpiacról, és ennek következményeként hátrányt szenvedtek a 
pénzügyi forrásokhoz, például a juttatásokhoz és nyugdíjkifizetésekhez való 
hozzáférés terén is; mivel az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 
díjazáshoz való jog érvényesülése nem mindig biztosított, és ez továbbra is a 
bérdiszkrimináció elleni küzdelem egyik legkomolyabb megoldandó problémáját 
jelenti; mivel a szülői szabadság nemek közötti egyenlőséget biztosító megosztása 
lényeges a nemek közötti bérszakadék kezeléséhez; mivel annak ellenére, hogy a 
túlnyomórészt nőket foglalkoztató ágazatokban, így például az ápolásban-
gondozásban, a takarítási ágazatban, a kiskereskedelemben és az oktatás 
területén végzett munka alapvető fontosságú és komoly társadalmi-gazdasági 
értéket képvisel, gyakran kisebb megbecsülésnek örvend és rosszabbul fizetett, 
mint a férfiak uralta ágazatokban végzett munka;”

2. rész „mivel e tény rávilágít arra, hogy mielőbb újra kell értékelni a jellemzően nőket 
foglalkoztató ágazatokban fizetett bérek megfelelőségét;”

18. A szervezett bűnözés hatása az Unió saját forrásaira és az uniós 
forrásokkal való visszaélésre

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 655, 8, 34

19. A sürgősségi alapok és a válsággal kapcsolatos kiadási területek esetében 
a korrupció, a szabálytalan kiadások, valamint az uniós és nemzeti 
forrásokkal való visszaélés elkerülése

Jelentés: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 553, 29, 115
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20. Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtása

Jelentés: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 638, 56, 3

14. bek. bek. Verts/ALE

2/NSz + 386, 308, 3

27. bek. 1 The Left NSz - 280, 354, 63

34. bek. után 4 Verts/ALE NSz + 551, 34, 112

35. bek. 2 The Left NSz - 162, 345, 190

40. bek. 3 The Left NSz - 143, 355, 198

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 526, 109, 62

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
14. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szakaszos felújításokat és”
2. rész a fenti szövegrész
Egyéb
Hibajegyzék: Az összes nyelvi változatot érinti.

21. A tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és 
leszerelési rendszereinek kihívásai és kilátásai

Jelentés: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

17. bek. 2 képviselők: NSz - 192, 490, 14

3 képviselők: NSz - 185, 494, 17

4 képviselők: NSz - 183, 498, 15

17. bek. után

5 képviselők: NSz - 191, 493, 12

Q. preb. 1 képviselők: NSz - 168, 490, 38

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 536, 128, 31
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22. Az EU humanitárius tevékenységének új orientációi

Jelentés: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 551, 63, 83

23. A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott 
együttműködés

Jelentés: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 531, 48, 117

24. A Petíciós Bizottság 2020-as év során folytatott tanácskozásai

Jelentés: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 679, 4, 7
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25. A munkavállalók vállalati ügyekben való részvételének európai 
keretrendszere és az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv 
felülvizsgálata

Jelentés: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ID NSz - 87, 546, 63

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 356, 261, 78

rész.

1/NSz + 389, 228, 79

2/NSz + 599, 68, 31

3/NSz + 525, 138, 35

12. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/NSz - 274, 410, 14

rész.

1/NSz + 396, 236, 65

2/NSz - 342, 345, 8

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz - 321, 369, 5

rész.

1/NSz + 283, 231, 182

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 535, 47, 116

rész.

1/NSz + 609, 46, 43

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz - 324, 335, 39

rész.

1/NSz + 557, 79, 62

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 469, 198, 30

rész.

1/NSz + 613, 38, 47

24. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 414, 213, 70
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/AN + 632, 62, 3

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 404, 249, 43

rész.

1/NSz + 541, 120, 37

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 468, 199, 31

rész.

1/NSz + 502, 101, 95

27. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz - 307, 383, 8

rész.

1/NSz + 506, 157, 35

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 347, 265, 86

rész.

1/NSz + 639, 38, 21

R. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 351, 312, 35

Az EMPL bizottság állásfoglalásra irányuló 
indítványa (a szöveg egésze)

NSz + 476, 115, 99

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 8., 13. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:

12. bek.
1. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzák meg a szükséges 

feltételeket és követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy 2030-ra az 
uniós vállalatok legalább 80%-a fenntartható vállalatirányítási megállapodások 
hatálya alá tartozzon, ugyanakkor elismerve az emiatt a kis- és 
középvállalkozásokat sújtó sajátos adminisztratív terheket;”

2. rész „e célból felszólít a munkavállalókkal egyeztetett stratégiák kialakítására annak 
érdekében, hogy irányítási gyakorlatok és piaci jelenlét révén pozitívan 
befolyásolják a környezeti, társadalmi és gazdasági fejlődést, erősítsék az 
igazgatók szerepét vállalatuk hosszú távú érdekeinek érvényesítésében, javítsák 
az igazgatók elszámoltathatóságát a fenntarthatóság vállalati döntéshozatalba 
való beépítésével kapcsolatban, valamint előmozdítsák a vállalat 
fenntarthatóságához hozzájáruló vállalatirányítási gyakorlatokat, ideértve a 
vállalati jelentéstételt,”

3. rész „az igazgatótanács javadalmazását, a vezető tisztségviselők és az egyszerű 
munkavállalók fizetésbeli különbségének maximális arányát, az igazgatótanács 
összetételét és az érdekelt felek bevonását;” kivéve: „a vezető tisztségviselők és 
az egyszerű munkavállalók fizetésbeli különbségének maximális arányát,”

4. rész „a vezető tisztségviselők és az egyszerű munkavállalók fizetésbeli különbségének 
maximális arányát,”

13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szociális védelemről” és „egészébe”
2. rész „a szociális védelemről”
3. rész „egészébe”

16. bek.
1. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel együtt 

kötelezzék el magukat amellett, hogy a kollektív tárgyalások által lefedettek körét 
2030-ig 90%-os szintre emelik azokban a nemzeti rendszerekben, amelyek 
egyesítik a foglalkoztatás és munkakörülmények törvényi és a szociális partnerek 
általi szabályozását;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a kollektív tárgyalások hozzájárulnak a szociális 
piacgazdasághoz, a Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott célnak 
megfelelően; ismét hangsúlyozza, hogy az uniós szerződéseket, amelyek 
kifejezetten védik a szociális partnerek autonómiáját, és az egyes tagállamokban 
érvényben lévő önszabályozási rendszereket meg kell védeni, hogy a szociális 
partnereknek lehetőségük nyíljon az autonóm szabályozásra, biztosítva az erős 
legitimitást és növelve a kollektív szerződések által lefedettek számát; felhívja a 
tagállamokat, hogy számoljanak fel minden olyan nemzeti jogszabályt, amely 
akadályozza a kollektív tárgyalásokat, többek között a szakszervezetek 
szerveződés céljából a munkahelyekhez való hozzáférésének biztosításával;”

17. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között az európai szemeszter folyamatába”
2. rész a fenti szövegrész

23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ismételten felszólítja a Tanácsot, hogy a továbbiakban ne 

blokkolja a nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelvet, amely azt tükrözi, 
hogy”

2. rész a fenti szövegrész

24. bek.
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1. rész „kijelenti, hogy még sok a tennivaló a nemek közötti egyenlőség és az 
esélyegyenlőség biztosítása terén az egész EU-ban a munkavállalói részvétel 
valamennyi területén, továbbá a fogyatékossággal élő munkavállalók megfelelő 
képviseletének biztosítása érdekében; megjegyzi, hogy a nemek közötti tartós 
egyenlőtlenség abban is megmutatkozik, hogy a nők korlátozott mértékben jutnak 
hozzá a munkahelyi vezetői és képviseleti pozíciókhoz; megismétli, hogy az 
igazgatótanácsbeli nemek közötti egyenlőség és sokszínűség kulcsfontosságú 
demokratikus elv, amelynek pozitív gazdasági mellékhatásai vannak; 
szorgalmazza, hogy a szociális partnerekkel konzultálva vezessenek be további 
intézkedéseket a kiegyensúlyozott képviselet és a nemek közötti egyenlőség 
biztosítása érdekében;”

2. rész „megállapítja, hogy a nemi kvóták hozzájárulnak a sokszínűbb, a nemek közötti 
nagyobb mértékű egyenlőség és méltányosság eléréséhez valamennyi 
döntéshozó testületben;”

25. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a vállalatoknak előrelépést kell tenniük a sokszínűség és a nemek 

közötti egyenlőség biztosítása terén, beleértve az egyenlő bérezést a 
munkahelyen;”

2. rész „sürgeti a Tanácsot, hogy érjen el haladást a nők vezetőtestületi tagságáról szóló 
irányelvvel kapcsolatban; kéri a 40%-os kvóta alkalmazását mind a nem 
ügyvezető, mind az ügyvezető testületek esetében (külön-külön számítva) a 
magántulajdonú és az állami tulajdonú vállalatoknál egyaránt, a nemzeti 
jogszabályok fokozatos kiigazításával;”

26. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 2020–2025 közötti időszakra szóló 

uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiában foglalt prioritásokat”
2. rész „különösen pedig biztosítsa, hogy a Tanácson belül hárítsák el az akadályokat a 

tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelvre irányuló 
javaslat elől;”

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

28. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az uniós jog néhány hiányosságát meg lehetne szüntetni 

azáltal, ha ezen új keretirányelvben a vezetőtestületi szintű képviselet minimális 
uniós szintjére vonatkozóan küszöbértékeket vezetnének be;”

2. rész „úgy véli, hogy ehhez a vezetőtestületekben a munkavállalói képviselői helyek 
számának/arányának a néhány helytől a paritásig kellene terjednie, a vállalatnál 
és leányvállalatainál dolgozó munkavállalók számától függően;”

R. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hanem »alapvető felek« a részvényesekkel és a 

vezetőkkel együtt”
2. rész a fenti szövegrész

26. A civil társadalom és az emberi jogok védelmezői elleni folyamatos 
fellépés Oroszországban: a Memorial emberi jogi szervezet ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, 
B9-0607/2021, 
B9-0608/2021
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0604/2021 (SPPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, 
képviselők)

1 bek. után 4 ECR NSz - 262, 269, 136

3. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 573, 67, 25

6. bek. után 5 ECR NSz + 275, 258, 134

7. bek. 6 ECR NSz + 298, 198, 170

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 574, 73, 18

1 ECR NSz + 285, 231, 151

2 ECR NSz + 330, 223, 114

A. preb. után

3 ECR NSz + 276, 258, 133

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 569, 46, 49

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0603/2021 The Left NSz ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0605/2021 S&D NSz ↓

B9-0606/2021 Renew NSz ↓

B9-0607/2021 ECR NSz ↓

B9-0608/2021 PPE NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 3., 9. bek.

Egyéb
Željana Zovko (PPE képviselőcsoport) szintén támogatta a B9-0608/2021 sz. állásfoglalásra 
irányuló indítványt.

27. A Kubában kialakult helyzet, nevezetesen José Daniel Ferrer, a Nők 
fehérben mozgalomból Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix 
Navarro, Luis Manuel Otero, Reverend Lorenzo Fajardo, Andy Dunier 
García és Yunior García Aguilera ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, 
B9-0612/2021, 
B9-0613/2021
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

1. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 614, 34, 36

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 600, 25, 62

3. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 625, 27, 34

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 627, 27, 33

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 502, 33, 151

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 594, 37, 55

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 609, 18, 60

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 478, 36, 172

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 580, 55, 52

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 602, 33, 51

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 619, 32, 35

rész.

1/NSz + 597, 59, 31

12. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 366, 261, 60

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 507, 134, 46

1 ECR NSz - 124, 359, 20414. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz + 376, 239, 72

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 390, 230, 62

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 388, 260, 39

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 388, 259, 40
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 393, 150, 119

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0589/2021 PPE NSz ↓

B9-0590/2021 The Left NSz ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0610/2021 S&D NSz ↓

B9-0612/2021 Renew NSz ↓

B9-0613/2021 ECR NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 18. bek.
Verts/ALE: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D, Verts/ALE:
12. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy határozottan támogatja a kubai emberi jogi aktivistákat és 

munkájukat; felhívja a tagállamok képviselőit, hogy a kubai hatóságoknál tett 
látogatások során vessék fel az emberi jogi aggályokat és fokozzák a valódi és 
független civil társadalom iránt kifejezett támogatásukat, és kubai látogatásaik 
során találkozzanak a Szaharov-díj kitüntetettjeivel annak érdekében, hogy 
biztosítsák az EU emberi jogi politikájának következetes belső és külső 
alkalmazását, ezáltal erősítve a civil társadalom független képviselőinek 
részvételét és javítva az emberijog-védők munkáját;”

2. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kubai és az európai független civil társadalom 
képviselőit kizárták a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló 
megállapodás rendelkezései értelmében kötelező párbeszédből; sajnálatát fejezi 
ki az EKSZ és az Európai Parlament Kubával kapcsolatos álláspontjai és politikái 
közötti eltérések miatt, és határozottan felszólítja az EKSZ-t, hogy ne hagyja 
cserben a kubai civil társadalmat;”

Egyéb
Željana Zovko (PPE képviselőcsoport) szintén támogatta a B9-0589/2021 sz. állásfoglalásra 
irányuló indítványt.
Klemen Grošelj és Hilde Vautmans (Renew képvieslőcsoport) és Tom Vandenkendelaere (PPE 
képviselőcsoport) visszavonta támogatását az RC-B9-0589/2021. sz. közös állásfoglalási 
indítványtól.

28. Kényszermunka a Linglong gyárban és környezetvédelmi tiltakozások 
Szerbiában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, 
B9-0609/2021, 
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B9-0611/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0600/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, 
képviselők)

rész.

1/NSz + 598, 59, 30

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 630, 26, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

NSz + 556, 79, 506. bek. után

2 The Left NSz - 129, 513, 43

7. bek. után 3 The Left NSz - 127, 521, 39

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 579, 76, 33

rész.

1/NSz + 632, 26, 30

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 559, 82, 47

E. preb. után 4 ID NSz - 91, 581, 13

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 586, 53, 44

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0599/2021 The Left NSz ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0601/2021 S&D NSz ↓

B9-0602/2021 Renew NSz ↓

B9-0609/2021 ECR NSz ↓

B9-0611/2021 PPE NSz ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 10. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
E. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „még akkor is, ha ezek ellentétesek az uniós joggal”
2. rész a fenti szövegrész
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5. bek.
1. rész „aggodalmát fejezi ki Kína növekvő befolyása miatt Szerbiában és a Nyugat-

Balkánon;”
2. rész „felhívja Szerbiát, hogy szigorítsa a kínai üzleti tevékenységekre vonatkozó 

megfelelőségi előírásokat; hangsúlyozza, hogy a szerb munkaügyi és 
környezetvédelmi jogszabályokat az országban működő kínai vállalatokra is 
alkalmazni kell;”

29. Alapvető jogok és jogállamiság Szlovéniában, különös tekintettel az EPPO 
ügyészeinek késedelmes kinevezésére

Állásfoglalási indítvány: B9-0588/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0588/2021 (S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 bek. után 1 ECR NSz - 306, 360, 20

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 356, 284, 40

30. A nicaraguai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, 
B9-0585/2021, 
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B9-0586/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0581/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, 
képviselők)

12. bek. után 2 ECR NSz + 280, 218, 192

14. bek. 1 ID NSz - 311, 343, 30

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 619, 25, 41

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0581/2021 PPE NSz ↓

B9-0582/2021 The Left NSz ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0584/2021 Renew NSz ↓

B9-0585/2021 S&D NSz ↓

B9-0586/2021 ECR NSz ↓

31. MeToo és zaklatás – következmények az uniós intézményekben

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0587/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0587/2021 
(FEMM bizottság)

8. bek., b) pont bek. eredeti 
szöveg

NSz + 500, 160, 22

1 PPE NSz - 189, 383, 101

rész.

1/NSz + 654, 13, 16

2/NSz + 542, 129, 12

3/NSz + 526, 132, 25

4/NSz + 567, 67, 48

5/NSz + 409, 223, 49

8. bek., c) pont

bek. eredeti 
szöveg

6/NSz + 417, 196, 68
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 420, 216, 45

8. bek., d) pont bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 385, 244, 50

rész.

1/NSz + 653, 9, 22

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 499, 150, 35

rész.

1/NSz + 651, 10, 23

B. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 519, 137, 28

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 516, 86, 75

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 8. bek., b) és d) pont
PPE: 8. bek., d) pont
ID: 8. bek., b) pont

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
8. bek., d) pont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például többek között a személyzet felvételének” és 

„korlátozásának lehetőségét”
2. rész a fenti szövegrész

B. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel a nemi alapú erőszak a hatalom nők és férfiak 

közötti egyenlőtlen elosztásában, a szexizmusban és a nemi sztereotípiákban 
gyökerezik, amelyek a férfiak által a nők felett gyakorolt erőfölényhez és a nők 
megkülönböztetéséhez vezettek;”

2. rész a fenti szövegrész

ECR, PPE, ID:
8. bek., c) pont
1. rész „ismételten határozottabb intézkedésekre szólít fel a zaklatás minden formájának, 

különösen a szexuális zaklatás megelőzése érdekében;” kivéve: „ismételten” és a 
11. lábjegyzet

2. rész „ismételten”
3. rész a 11. lábjegyzet
4. rész „és felszólít kiemelten arra, hogy” és „valamennyi képviselő számára vezessenek 

be kötelező zaklatás elleni képzést, a lehető leghamarabb és az újonnan 
megválasztott képviselők mandátumának legelején”, kivéve: „vezessenek be 
kötelező”

5. rész „vezessenek be kötelező”
6. rész: „a kapott jogi tanácsadással összhangban” és „mivel a zaklatás megelőzésére 

irányuló önkéntes képzés elégtelennek bizonyult;”

ECR, ID:
9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező, rendszeres képzés bevezetésére”



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_HU.docx 33 PE 702.883

2. rész a fenti szövegrész

32. Az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult 
helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, 
B9-0597/2021, 
B9-0598/2021

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0594/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, 
képviselők)

4. bek. után 3 ECR NSz + 504, 150, 22

4 ECR NSz + 307, 209, 159

rész.

1/NSz ↓

6. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

7. bek. 5 ECR NSz - 269, 371, 35

rész.

1/NSz + 557, 97, 21

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 501, 124, 50

rész.

1/NSz + 584, 66, 26

2/NSz + 455, 114, 99

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 502, 85, 86

rész.

1/NSz + 472, 180, 22

16. bek. 6 ECR

2/NSz + 361, 304, 10

19. bek. 7 ECR NSz + 577, 60, 39

1 ECR NSz + 578, 45, 5112. bev. hiv. után

2 ECR NSz + 590, 38, 48
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 548, 69, 54

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0593/2021 The Left NSz ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE NSz ↓

B9-0595/2021 S&D NSz ↓

B9-0596/2021 Renew NSz ↓

B9-0597/2021 PPE NSz ↓

B9-0598/2021 ECR NSz ↓

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
6. bek.
1. rész „megismétli, hogy az Ukrajnával folytatott uniós biztonsági párbeszédnek 

nagyratörőnek kell lennie, és hozzá kell járulnia a helyszínen felmerülő biztonsági 
kihívások egységes értékeléséhez;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a baráti országoknak fokozniuk kell az Ukrajnának nyújtott 
katonai támogatásukat és a védelmi fegyverek biztosítását, ami összhangban van 
az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével, amely lehetővé teszi az egyéni és kollektív 
önvédelmet; üdvözli az Európai Unió Tanácsának 2021. december 2-i határozatát, 
amely szerint az Európai Békekeret forrásaiból 31 millió EUR összegű csomagot 
biztosít Ukrajna számára a reziliencia és a védelmi képességek megerősítésének 
elősegítése érdekében;”

11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és Oroszország kizárását a SWIFT fizetési rendszerből”
2. rész a fenti szövegrész

6. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „manipulációnak és”
2. rész a fenti szövegrész

PPE, S&D:
13. bek.
1. rész „kéri, hogy az EU tegyen sürgős és hiteles lépéseket az orosz energiaimporttól 

való függőségének csökkentése érdekében, és felszólítja az EU-t, hogy a társulási 
megállapodással összhangban tanúsítson erősebb energetikai szolidaritást 
Ukrajnával az energetikai infrastruktúrák közötti kölcsönös összeköttetések 
bővítése révén;”

2. rész „ezért sürgeti az uniós intézményeket és az összes tagállamot, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy az Északi Áramlat 2 gázvezetéket ne helyezzék 
üzembe, függetlenül attól, hogy az megfelel-e az uniós földgázirányelv 
rendelkezéseinek;”

3. rész „megismétli az Északi Áramlat 2 projekthez kapcsolódó politikai, gazdasági és 
biztonsági kockázatokkal kapcsolatos hosszú távú, alapvető aggályait; 
hangsúlyozza, hogy le kell állítani a Roszatom által épített vitatott atomerőművek 
építését;”

Egyéb
Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel et Karin Karlsbro (Renew képviselőcsoport) 
szintén támogatta a B9-0596/2021 sz. állásfoglalásra irányuló indítványt.
Bogdan Rzońca (ECR képviselőcsoport) szintén támogatta a B9-0598/2021 sz. állásfoglalásra 
irányuló indítványt.
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33. A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtása

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0591/2021

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0591/2021 
(INTA bizottság)

Állásfoglalási 
indítvány (a szöveg 

egésze)

NSz + 668, 3, 14


