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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. Az állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkézésére 
vonatkozó átmeneti szabályok ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a szöveg egésze 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

2. cikk 1 The Left -

A Bizottság javaslata NSz + 589, 5, 2

2. Osman Kavala ügye Törökországban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, 
B9-0238/2022, B9-0239/2022, B9-0246/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

15. bek. után 1 ID NSz - 79, 483, 27

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. mód.
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Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 13. bek.

3. A Kínában folytatódó szerveltávolításokról szóló jelentések

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, 
B9-0252/2022, B9-0253/2022, B9-0254/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

1. bek. 2 ECR NSz + 276, 275, 33

11. bek. után 3 ECR NSz - 159, 407, 27

H. preb. 1 ECR NSz - 241, 320, 31

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 1., 2., 3. mód.

Egyéb
Nicola Procaccini szintén támogatta az B9-0253/2022 sz. állásfoglalási indítványt.
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4. Az ellenzékkel szembeni folyamatos erőszakos fellépés Kambodzsában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, 
B9-0236/2022, B9-0247/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

4. bek. után 1 The Left -

9. bek. után 2 The Left -

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 526, 5, 63

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Egyéb
Nicola Procaccini szintén támogatta az B9-0236/2022 sz. állásfoglalási indítványt.

5. Versenypolitika – 2021. évi éves jelentés

Jelentés: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

17. bek. után 2 Verts/ALE NSz - 141, 321, 142

30. bek. 3 Verts/ALE NSz - 239, 250, 111

50. bek. után 1 S&D NSz + 492, 101, 10

51. bek. 4 Verts/ALE NSz - 130, 428, 44

83. bek. után 5 Verts/ALE NSz - 133, 416, 52

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 436, 70, 95
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 1. mód.
Verts/ALE: 2., 3., 4., 5. mód.

6. A stabilitásra, biztonságra és demokráciára leselkedő veszélyek Nyugat- 
és Száhel-Afrikában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, 
B9-0259/2022, B9-0260/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR)

3. bek. után 3 The Left -

4. bek. után 4 The Left NSz - 44, 535, 25

5. bek. után 5 The Left -

7. bek. 6 The Left -

11. bek. 7 The Left -

13. bek. 15 Verts/ALE -

14. bek. után 8 The Left -

20. bek. 9 The Left NSz - 144, 440, 22

21. bek. után 10 The Left NSz + 471, 53, 76

25. bek. 16 Verts/ALE -

28. bek. után 11 The Left NSz - 170, 398, 35

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 525, 50, 30

C. preb. 12 Verts/ALE -

C. preb. után 1 The Left -

K. preb. 2 The Left -

AB. preb. 13 Verts/ALE -

AH. preb. 14 Verts/ALE -

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+
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Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 34. bek.
The Left: 4., 9., 10., 11. mód.

Egyéb
Nicola Procaccini szintén támogatta az B9-0260/2022 sz. állásfoglalási indítványt.

7. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és 
Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatások

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1. bek. 2 ECR NSz - 109, 460, 34

1. bek. után 3 ECR NSz - 61, 463, 60

9. bek. 4 ECR NSz - 128, 455, 16

10. bek. 5 ECR NSz - 124, 457, 18

10. bek. után 6 ECR NSz - 123, 427, 35

rész.

1 +

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 441, 137, 23

rész.

1/NSz + 377, 162, 62

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

D. preb. 1 ECR NSz - 134, 459, 11

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 426, 133, 37

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: zárószavazás (B9-0263/2022)
ECR 1., 2., 3., 4., 5., 6. mód.; 11. bek. (2. rész), 14. bek. (1. rész)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 14. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Lengyelország és”
2. rész a fenti szövegrész

14. bek.
1. rész „aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Bizottság nem indított ilyen eljárást 

Lengyelországgal szemben, és további értékelést és intézkedést kér a Bizottságtól 
a rendelet alapján;”

2. rész „sajnálja továbbá, hogy a Bizottság a rendelet legszűkebb értelmezését 
alkalmazza a jogállamiság elveinek valamely tagállamban történő megsértésének 
értékelésekor, mivel gyakorlatilag kizárja az Unió pénzügyi irányítását és pénzügyi 
érdekeit érintő súlyos kockázatot mint a feltételességi mechanizmus 
aktiválásának feltételét;  megismétli, hogy a rendelet egyértelműen megállapítja, 
hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetése a jogállamiság 
elveinek megsértését jelenti;”

8. Az EU és Moldova közötti együttműködés jelenlegi állása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, 
B9-0244/2022, B9-0245/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

rész.

1/NSz + 571, 4, 30

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 472, 112, 14
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

8. bek. 2 ECR NSz - 89, 269, 242

rész.

1 +

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 496, 41, 65

rész.

1 +

12. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

1 Verts/ALE +

rész.

1 ↓

19. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2 ↓

rész.

1 +

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 2. mód.
The Left: 6., 11. bek.,
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
19. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezzel összefüggésben megismétli a valódi gázunió 

létrehozására irányuló felhívását;”
2. rész a fenti szövegrész

The Left:
6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az áthelyezett EUBAM-on keresztül nyújtott 

határigazgatási támogatáson,”
2. rész a fenti szövegrész

9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jelenlegi” és „az Unió keleti határának biztonságáért és 

stabilitásáért”
2. rész a fenti szövegrész

12. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyek célja a társulási megállapodás/mélyreható és 

átfogó szabadkereskedelmi megállapodás teljes körű végrehajtása;”
2. rész a fenti szövegrész

25. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy támogatja a Dnyeszteren túli konfliktusnak a Moldovai 

Köztársaság nemzetközileg elismert határokon belüli szuverenitásán és területi 
integritásán alapuló átfogó, békés és tartós politikai rendezését, amelynek 
magában kell foglalnia a Dnyeszteren túli régió különleges jogállását egy 
életképes moldovai államon belül, és nem érintheti az ország európai 
törekvéseit;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségnek a 
Moldovai Köztársaság teljes területén való alkalmazása a Dnyeszter folyó mindkét 
oldalán előnyökkel és gazdasági lehetőségekkel járna mind a vállalatok, mind a 
lakosság számára;”

Egyéb
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu és Dan Nica 
szintén támogatta a RC-B9-0240/2022 sz. közös állásfoglalási indítványt.
Nicola Procaccini szintén támogatta az B9-0245/2022 sz. állásfoglalási indítványt.

9. Az Ukrajna elleni háború hatása a nőkre

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0219/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0219/2022
(FEMM bizottság)

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

2 +

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

rész.

1 +

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+8. bek. után

16 PPE,
S&D,

Renew

+

rész.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

13/NSz + 419, 132, 37

7 ECR NSz - 153, 295, 1219. bek. után

8 ECR NSz - 128, 434, 14
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

10. bek. 3 The Left ESz + 322, 149, 107

4 The Left ESz + 257, 166, 147

rész.

1 +

10. bek. után

5 The Left

2 +

11. bek. után 10 ID NSz - 142, 339, 102

13. bek. 6 The Left +

13. bek. után 11 ID NSz - 175, 368, 40

rész.

1 +

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

2/NSz + 506, 65, 16

3/NSz + 439, 127, 19

19. bek. bek. eredeti 
szöveg

4 +

rész.

1 +

2 +

3 +

4/NSz + 458, 104, 20

20. bek. bek. eredeti 
szöveg

5/NSz + 421, 121, 39

rész.

1/NSz + 385, 133, 67

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 501, 58, 22

rész.

1 +

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

24. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 447, 119, 16

C. preb. 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

NSz + 440, 57, 79

rész.

1 ↓

J. preb.

bek. eredeti 
szöveg

2/NSz ↓

M. preb. 14 PPE,
S&D,

Renew

+

rész.

1 +

2 +

3 +

S. preb. bek. eredeti 
szöveg

4 +

rész.

1 +

2 +

3 +

4 +

T. preb. bek. eredeti 
szöveg

5/NSz + 394, 111, 71

1 The Left +U. preb.

bek. eredeti 
szöveg

kül. ↓

2 The Left +V. preb.

9 ID NSz ↓

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 462, 19, 89
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: Állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze)
ID: 9., 10., 11. mód.
Verts/ALE: 12. mód.
ECR J. preb. (2. rész), T. preb. (5. rész); 9. bek. (13. rész), 19. bek. (2. rész), 20. bek. (4. 

rész és 5. rész), 22. bek., 24. bek.; 7., 8. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: 2. bek.
PPE: T., U. preb.
ECR 23. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
4. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemi identitás,”
2. rész a fenti szövegrész

23. bek.
1. rész „kiemeli azokat a sajátos nehézségeket, amelyekkel az LMBTIQ+ családok 

szembesülnek a határok átlépésekor; hangsúlyozza, hogy fennáll annak a 
veszélye, hogy az azonos nemű párok gyermekeit elválasztják az egyik vagy 
mindkét szülőtől;”

2. rész „felkéri a tagállamokat, hogy az átmeneti védelemről szóló irányelv végrehajtása 
során vegyék figyelembe a tényleges élettársi kapcsolatokat és családokat;”

PPE:
7. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szexuális és reproduktív egészséggel”
2. rész a fenti szövegrész

22. bek.
1. rész „hangsúlyozza a nem kormányzati szervezetek és az aktivista csoportok által 

annak érdekében végzett hatalmas munkát, hogy segítsék a nőket a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférésben, valamint azt a tényt, 
hogy tagjaik saját szabadságukat teszik kockára, például Justyna Wydrzyńska, akit 
a terhességmegszakítás elleni drákói lengyel törvény alapján azzal vádoltak meg, 
hogy egy másik nőnek abortusztablettákat biztosított;”

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy védje meg és támogassa ezeket a női emberijog-
védőket az esetleges üldöztetéstől;”
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5. mód.
1. rész „hangsúlyozza a béranyaság nőkre, jogaikra és egészségükre gyakorolt súlyos 

hatását, a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt negatív következményeit és az e 
gyakorlat határokon átnyúló hatásaiból eredő kihívásokat, ahogy az az Ukrajna 
elleni háború által érintett nők és gyermekek esetében is történt;”

2. rész „kéri az EU-t és tagállamait, hogy vizsgálják meg ezen iparág dimenzióit, a 
társadalmi-gazdasági összefüggéseket és a terhes nők helyzetét, valamint a testi 
és mentális egészségükre és a csecsemők jóllétére gyakorolt következményeket; 
kötelező erejű intézkedések bevezetésére szólít fel a béranyaság kezelése, 
valamint a nők és az újszülöttek jogainak védelme érdekében;”

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

PPE, ECR:
6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 

kapcsolatos szolgáltatásokhoz, különösen a sürgősségi fogamzásgátláshoz, a 
posztexpozíciós profilaxishoz és az abortuszhoz való hozzáférést, többek között a 
nemi erőszak túlélői számára is;”

2. rész „és a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokhoz, különösen a sürgősségi fogamzásgátláshoz, a posztexpozíciós 
profilaxishoz és az abortuszhoz való hozzáférést, többek között a nemi erőszak 
túlélői számára is;”, az alábbi szövegrész kivételével: „és az abortuszhoz”

3. rész „és az abortuszhoz”

9. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és reproduktív egészségügyi 

szolgáltatásokhoz (SRHS) a konfliktusok és a lakóhelyelhagyás során, beleértve”, 
„a családtervezési szolgáltatásokhoz, a legális és biztonságos abortuszhoz vagy a 
nemi erőszak klinikai kezeléséhez”, „összhangban az ENSZ minimális kezdeti 
szolgáltatási csomagjával;”, „a szexuális és reproduktív egészség és egészség 
időérzékeny szükségleteit, például a sürgősségi fogamzásgátlást, a legális és 
biztonságos abortuszt”, „és a jogokkal”, „különösen azáltal, hogy kérelmezik a 
szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos áruk felvételét az uniós polgári 
védelmi mechanizmusba,” „köztük fogamzásgátlókat és a szexuális és reproduktív 
egészséghez szükséges csomagokat”, „különösen ahol szükség van a szexuális és 
reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos nemzeti korlátozások 
leküzdésére;”

2. rész „a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz (SRHS) a konfliktusok 
és a lakóhelyelhagyás során, beleértve”, az alábbi szövegrész kivételével: 
„szolgáltatásokhoz”

3. rész „szolgáltatásokhoz”
4. rész „a családtervezési szolgáltatásokhoz, a legális és biztonságos abortuszhoz vagy a 

nemi erőszak klinikai kezeléséhez”, az alábbi szövegrész kivételével:  „a legális és 
biztonságos abortuszhoz”

5. rész „a legális és biztonságos abortuszhoz”
6. rész: „összhangban az ENSZ minimális kezdeti szolgáltatási csomagjával;”
7. rész „a szexuális és reproduktív egészség és egészség időérzékeny szükségleteit, 

például a sürgősségi fogamzásgátlást, a legális és biztonságos abortuszt”, az 
alábbi szövegrész kivételével: „a sürgősségi fogamzásgátlást, a legális és 
biztonságos abortuszt ”

8. rész „a sürgősségi fogamzásgátlást, a legális és biztonságos abortuszt ”
9. rész „és jogokkal”
10. rész „különösen azáltal, hogy kérelmezik a szexuális és reproduktív egészséggel 

kapcsolatos áruk felvételét az uniós polgári védelmi mechanizmusba,”
11. rész „fogamzásgátló és”
12. rész „köztük fogamzásgátlókat” és „reproduktív egészséghez szükséges csomagokat”
13. rész „különösen ahol szükség van a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 

kapcsolatos nemzeti korlátozások leküzdésére;”
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20. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és reproduktív jogokat”, „különösen azokban 

az országokban, amelyek korlátozzák” és „a szexuális és reproduktív egészséget 
és jogokat;”

2. rész „a szexuális és reproduktív jogokat”, kivéve: „jogokat”
3. rész „jogokat”
4. rész „különösen azokban az országokban, amelyek korlátozzák a szexuális és 

reproduktív egészséget és jogokat;”, az alábbi szövegrész kivételével: „és 
jogokat”

5. rész „és jogok”

S. preb.
1. rész „mivel jelenleg becslések szerint 80 000 nő áll szülés előtt Ukrajnában; „mivel a 

helyszínen kialakult nehéz helyzet azt eredményezi, hogy a nők még mindig nem 
férnek hozzá a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz az országban;” 
az alábbi szövegrész kivételével: „jogokhoz”

2. rész „jogokhoz”
3. rész „mivel a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférés is 

egyre nehezebbé válik az EU-ba érkező menekültek számára;” kivéve: „jogokhoz”
4. rész „jogokhoz”

ID, ECR:
19. bek.
1. rész „üdvözli az Ukrajnából menekülő menekülteknek nyújtott uniós finanszírozást, 

többek között a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási 
támogatás (REACT-EU program), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
(MMA) és az európai menekülteket támogató kohéziós fellépés (CARE) révén, ami 
lehetővé tenné az uniós országok és régiók számára, hogy sürgősségi támogatást 
nyújtsanak az ukrajnai orosz invázió elől menekülő embereknek; kéri, hogy ezek 
az alapok vegyék figyelembe a nemek közötti egyenlőséget; "

2. rész „kitart amellett, hogy a Parlamentnek felügyelnie kell az alapok felhasználását,”
3. rész „különösen azokban az országokban, ahol jelenleg is megsértik a jogállamiságot, 

például Lengyelországban és Magyarországon;”
4. rész „megismétli, hogy a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése és a 

nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés az EU 
egyik alapelve;”

J. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen Lengyelországban és Magyarországon, ahol 

intézkedéseket hoztak az LMBTIQ+ személyek ellen;”
2. rész a fenti szövegrész

T. preb.
1. rész „mivel a nőknek”
2. rész „a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások teljes köréhez kell 

hozzáférniük, beleértve a fogamzásgátlást,”
3. rész „a sürgősségi fogamzásgátlást, a legális és biztonságos abortuszt,”
4. rész „a terhesgondozást és a szülés során nyújtott szakképzett segítséget; 
5. rész „mivel a sürgősségi fogamzásgátláshoz való hozzáférést súlyosan akadályozzák a 

Lengyelországban és Magyarországon az orvosi rendelvényre vonatkozó 
követelmények miatt fennálló akadályok; mivel Lengyelország, Románia és 
Szlovákia esetében gazdasági akadályok nehezítik az ilyen alapvető szexuális és 
reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz és jogokhoz való hozzáférést, mivel 
azokat nem fedezik az állami egészségbiztosítási vagy támogatási rendszerek, 
ami jelentős költségakadályokat eredményez, mivel a menekülteknek a teljes 
költséget ki kell fizetniük saját zsebből, vagy segítséget kell kérniük a helyi civil 
társadalmi szervezetektől a költségeik fedezéséhez; mivel Lengyelországban 
szinte teljes körű abortusztilalom van hatályban;”
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10. Az Ukrajna elleni illegális orosz agresszió hatása az EU közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatára

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0223/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0223/2022
(TRAN bizottság)

3. bek. után 6 Verts/ALE NSz + 525, 13, 14

6. bek. 4 The Left NSz + 537, 9, 9

7 Verts/ALE NSz + 325, 224, 1610. bek. után

8 Verts/ALE NSz - 224, 309, 27

13. bek. 9 Verts/ALE -

14. bek. 18 ECR -

15. bek. 10 Verts/ALE -

15. bek. után 19 ECR -

24. bek. után 20 ECR ESz - 147, 348, 52

26. bek. 11 Verts/ALE +

27. bek. után 21 ECR +

rész.

1 +

28. bek. után 22 ECR

2 +

32. bek. 12 Verts/ALE +

33. bek. után 23 ECR +

34. bek. után 1 PPE +

13 Verts/ALE -36. bek.

bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 -

14 Verts/ALE

2 -

37. bek.

bek. eredeti 
szöveg

kül. +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

40. bek. után 15 Verts/ALE -

rész.

1/NSz - 223, 314, 12

3 The Left

2/NSz - 112, 396, 37

rész.

1 -

42. bek.

16 Verts/ALE

2/NSz - 242, 262, 41

43. bek. 2=
17=

The Left
Verts/ALE

NSz - 159, 358, 25

rész.

1 +

44. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

49. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

5 Verts/ALE ESz - 104, 339, 25D. preb.

bek. eredeti 
szöveg

kül. +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 2., 3., 4. mód.
Verts/ALE: 6., 7., 8., 16. (2. rész), 17. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 36., 37. bek. D. preb.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
49. bek.
1. rész „kiemeli, hogy a Covid-járvány és a jelenlegi ukrajnai háborús válság megmutatta, 

hogy sürgősen szükség van egy „uniós turisztikai ügynökség” létrehozására;” "
2. rész „úgy véli, hogy a koordináció rövid távú megoldásként elengedhetetlen az uniós 

idegenforgalmi ágazat fellendítéséhez, és hogy a meglévő ügynökségek egyikén 
belül gyorsan létre kell hozni egy külön idegenforgalmi osztályt, amelynek 
feladata egy új „uniós turisztikai márka” létrehozása lenne, amely Európát 
biztonságos, fenntartható és intelligens úti célként népszerűsítené mindenki 
számára; közös uniós kampányt szorgalmaz Európa mint úti cél népszerűsítésére, 
hogy a turistákat az orosz és ukrán turistákra leginkább támaszkodó úti célokra is 
vonzzák;”

Verts/ALE:
3. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az üzemanyagárak maximalizálására 

vonatkozóan;”
2. rész a fenti szövegrész

14. mód.
1. rész „ismételten kifejezi mély sajnálatát az Európai Tanács azon döntése miatt, hogy a 

2021–2027-es többéves pénzügyi keret számadatainak elfogadásakor 
drasztikusan csökkentette az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF II) 2021–
2027-es programköltségvetési sorának végső keretösszegét, ami azt is jelenti, 
hogy kevesebb finanszírozás jut az újonnan létrehozott katonai mobilitási 
költségvetési tételre, és sajnálja, hogy ez a hiba most potenciálisan aláássa közös 
európai biztonságunkat és a nagyon szükséges közlekedési infrastruktúra 
kiépítésének képességét;”

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg a katonai mobilitás finanszírozásának 
növelését, amennyiben egy holisztikus felmérés és értékelés ezt szükségesnek 
tartja, és a tagállamok szükségleteivel összhangban, más területek uniós 
finanszírozásának csökkentése nélkül;  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
katonai mobilitás szempontjait mind az infrastruktúra, mind a finanszírozás 
tekintetében alaposan értékeljék és vegyék tekintetbe, az Unión belüli optimális 
határokon átnyúló együttműködés és mobilitás biztosítása érdekében;  felhívja e 
tekintetben a Bizottságot, hogy javasoljon célzott támogatást az összes 
tagállamot jobban összekötő nagy infrastrukturális projektekhez, valamint a 
Nyugat-Balkánnal, Moldovával, Georgiával és Ukrajnával való közlekedési 
infrastrukturális kapcsolatok növeléséhez; kéri különösen az Unió keleti határához 
vezető valamennyi jelentős kettős felhasználású infrastruktúra megerősítését;”

16. mód.
1. rész „üdvözli a több tagállam által elfogadott és értékelt rendkívüli intézkedéseket, 

amelyek célja az üzemanyagárak emelkedésének enyhítése, és felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki uniós szinten összehangolt és közös kritériumokat, 
és könnyítse meg ezen intézkedések elfogadását a nemzeti hatóságok számára;”

2. rész „úgy véli, hogy az energiavállalatok által az elmúlt hónapokban elért hatalmas 
nyereségre többletnyereségadót kell kivetni, amely segíthet enyhíteni a növekvő 
üzemanyagárak hatását;”

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

44. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között az uniós kikötői terminálokon keresztül az 

LNG mint átmeneti üzemanyag számára”
2. rész a fenti szövegrész


