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MELLÉKLET
A SZAVAZÁS 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. Adatkormányzási rendelet ***I

Jelentés: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

248 bizottság NSz + 501, 12, 40

2. A kutatás és az innováció globális megközelítése: Európa nemzetközi 
együttműködésre irányuló stratégiája egy változó világban

Állásfoglalási indítvány: B9-0174/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0174/2022 (ITRE bizottság)

22. bek. 2 ID -

D. preb. 1 ID -

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) +

3. A 2021–2027. évi kohéziós politika végrehajtása

Állásfoglalási indítvány: B9-0173/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

9. bek. 3 ECR -

rész.

1 +

D. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

1 ECR -G. preb. után

2 ECR -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) +

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
D. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a jogállamiságra”
2. rész a fenti szövegrész

4. Az állampolgári ismeretek oktatására irányuló fellépések végrehajtása

Jelentés: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4 ECR -

5 ECR -

Az 1. bek. előtt

6 ECR -

3. bek. 2 ID -

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 471, 107, 37

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 475, 112, 31

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 482, 116, 23

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 534, 73, 14

38. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 473, 123, 22

rész.

1 +

40. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

48. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

51. bek. 3 ID -

52. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 465, 144, 23

53. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 463, 147, 18

57. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 493, 99, 36

rész.

1/NSz + 503, 107, 17

2/NSz + 475, 126, 14

59. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 422, 175, 30

60. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 425, 179, 25

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 474, 115, 30

rész.

1 +

F. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

G. preb. 1 ID -

Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze) NSz + 460, 130, 37

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: §§ 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60; E. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
40. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy aktívabban mozdítsa elő az állampolgári ismeretek 

oktatását valamennyi polgár, köztük a felnőttek számára is, és ezt vegye 
figyelembe a vonatkozó finanszírozási programokban és a munkacsoportokban;”

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy az európai készségfejlesztési program kezdeményezéseit 
kapcsolja össze a polgári kompetenciákkal, és vonja be a digitális polgárságot az 
európai digitális készségtanúsítvány kidolgozásába;”

48. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a stratégiának szinergiákat kell magában foglalnia az ifjúság 

területére vonatkozó uniós fellépésekkel, a rasszizmus és az idegengyűlölet 
valamennyi formája,”

2. rész „az LMBTIQ-személyekkel szembeni gyűlölet, valamint a nőkkel és a 
kisebbségekkel szembeni megkülönböztetés elleni uniós politikákkal, kapcsolatot 
teremtve az EU rasszizmus elleni cselekvési tervével, valamint olyan 
finanszírozási eszközökkel, mint a Jogok, egyenlőség és polgárság program;”
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F. preb.
1. rész „mivel az Unió politikai támogatottsága inkább érzelmekben, attitűdökben és 

értékekben nyilvánul meg, mintsem ennek a polgárok mindennapi életére 
gyakorolt konkrét hatásában; mivel a polgárok, különösen a fiatalok körében 
hiányzik az Unió demokratikus folyamataihoz és részvételi mechanizmusaihoz 
való közelség és azok megértése; mivel az állampolgári ismeretek oktatásának 
megújult európai lendülete arra ösztönözheti a fiatalokat, hogy részt vegyenek a 
választásokban,”

2. rész „korlátozva a szélsőséges és populista diskurzusok vonzerejét, ezáltal erősítve a 
társadalmi kohéziót is;”

ID, ECR:
59. bek.
1. rész „úgy véli, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia időszerű lehetőség arra, 

hogy többszintű vitát folytassanak az oktatás, az ifjúság és a kultúra területét 
érintő szakpolitikák alakulásáról;”

2. rész „felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fogadják el és mozdítsák elő a 
konferencia oktatással, kultúrával, ifjúsággal és sporttal foglalkozó 
munkacsoportjának záró jelentéseit;”

3. rész „ezért úgy véli, hogy az oktatás területén be kell vezetni a megosztott 
hatásköröket, legalább az állampolgári ismeretek oktatása terén, miközben e 
hatáskör EU általi gyakorlása „nem akadályozhatja meg a tagállamokat abban, 
hogy hatásköreiket gyakorolják;”

Egyéb
Hibajegyzék: az összes nyelvi változatot érinti.

5. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: 
a géntechnológiával módosított MON 87769 × MON 89788 szójabab

Állásfoglalási indítvány: B9-0178/2022

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0178/2022
(ENVI bizottság)

Állásfoglalási 
indítvány

NSz + 420, 189, 16

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: Állásfoglalásri indítvány 


