
P9_PV(2022)05-19(VOT)_HU.docx 1 PE 732.477

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 EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében az ukrán 
termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő 
ideiglenes kereskedelmi liberalizáció ***I

Jelentés: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Bizottsági javaslat és 
módosítás

NSz + 515, 32, 11

2. A népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús 
bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő 
bizonyítékok Eurojustnál történő megőrzése, elemzése és tárolása ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 bizottság +a szöveg egésze

2-11 ECR NSz - 109, 329, 150

A Bizottság javaslata NSz + 560, 17, 18

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 2–11. mód.

3. Az (EU) 2016/1628 rendelet: a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörének kiterjesztése ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslata NSz + 555, 26, 21
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4. Uniós társulási megállapodás a Moldovai Köztársasággal

Jelentés: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3 Renew +2. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

27. bek. után 4 Renew +

1 Renew +A. preb. után

2 Renew +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 512, 43, 39

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 2. bek.

5. A Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentése

Jelentés: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ID NSz - 120, 462, 14

rész.

1 +

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

38. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 323, 267, 9

rész.

1 +

39. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.40. bek. bek. eredeti 
szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

rész.

1 +

42. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

2 előadó +

rész.

1 ↓

57. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2 ↓

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 429, 131, 34

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „magyarországi, lengyelországi és szlovéniai”
2. rész a fenti szövegrész

38. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a bűnüldöző hatóságok által a tüntetések során 

és az Unió határain alkalmazott túlzott erőszak”
2. rész a fenti szövegrész

39. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a terrorizmus elleni és a biztonsági 

politikák területén”
2. rész a fenti szövegrész

40. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a”, „jogaival” és „többek között az abortuszra 

vonatkozó rendkívül korlátozó jogszabályok bevezetése”
2. rész a fenti szövegrész

42. bek.
1. rész „aggodalommal veszi tudomásul a migránsok és a menedékkérők alapvető 

jogainak az Unió egész területén, de különösen a külső határokon történő jelentős 
és szisztematikus megsértéséről érkező számos jelentést; sajnálja, hogy több 
tagállam olyan nemzeti jogszabályokat fogadott el, amelyek súlyosan korlátozzák 
a menedékkérők jogait, és egyes esetekben még a visszaküldés tilalmának elvét 
és a hatékony jogorvoslathoz való jogot is fenyegetik; sajnálja, hogy a Parlament 
felhívásai ellenére a Bizottság nem fejezte be számos, a menekültügy és a 
migráció területén hozott nemzeti jogalkotási intézkedés uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének értékelését;”

2. rész „megismétli, hogy az alapvető jogok – mint a menedékjog és a hatékony 
jogorvoslathoz való jog – tiszteletben tartása a megfelelően működő jogállamiság 
szerves része;”
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57. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgeti a Bizottságot, hogy legalább Lengyelország és 

Magyarország esetében indítsa el a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében 
rögzített eljárást; emlékeztet arra, hogy a rendelet alkalmazhatósága, célja és 
hatálya egyértelműen meg van határozva, és ezek alátámasztásához nincs 
szükség további magyarázatokra; elítéli a Bizottság azon döntését, hogy továbbra 
is iránymutatásokat dolgoz ki még azt követően is, hogy a EUB ítélete 
megerősítette a rendelet jogszerűségét és érvényességét;”

2. rész a fenti szövegrész

6. 2021. évi jelentés Észak-Macedóniáról

Jelentés: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3 Verts/ALE NSz + 368, 178, 502. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

rész.

1 +

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

39. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 530, 16, 56

75. bek. után 2 PPE NSz + 382, 190, 25

79. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 358, 219, 26

rész.

1/NSz + 406, 180, 17

80. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 358, 196, 37

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 508, 56, 35

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 79., 80. bek.
Verts/ALE: 79., 80. bek. 1., 2., 3. mód.
ID: 2., 39., 80. bek. (1. rész)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 39. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
80. bek.
1. rész „elítél minden olyan kísérletet, amely történelmi műemlékek és/vagy műtárgyak 

felváltására irányul, elítéli például az eredeti kulturális örökség lerombolását és a 
történelem átírására irányuló kísérleteket is;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy az ilyen incidensek súlyos aggályokat vetnek fel, többek 
között a barátságról, a jószomszédi viszonyról és az együttműködésről szóló 2017. 
évi szerződés végrehajtásának hiányával összefüggésben;”

S&D:
28. bek.
1. rész „ösztönzi a közösségek közötti és a többnemzetiségű társadalom és a demokrácia 

működésébe vetett bizalom további kiépítésére irányuló intézkedések folytatását, 
ugyanakkor emlékeztet arra, hogy az összes közösség jogait tiszteletben kell 
tartani, és eredményesen le kell küzdeni a megkülönböztetés valamennyi 
formáját;”

2. rész „ösztönzi a kormányt, hogy biztosítsa valamennyi etnikai közösség jogainak 
egyenlő alkotmányos védelmét, adott esetben jogszabály-módosítások révén, és 
az oktatáshoz és a médiához való egyenlő, inkluzív és megkülönböztetésmentes 
hozzáférés révén védje és mozdítsa elő kulturális örökségüket, nyelveiket és 
hagyományaikat;”

Egyéb
Az 1. módosítást visszavonták.

7. 2021. évi jelentés Albániáról

Jelentés: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 389, 57, 151

3. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 409, 57, 129

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 519, 52, 28

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 2., 3. bek.

8. Az ellenzék üldözése és a szakszervezeti vezetők fogva tartása 
Belaruszban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, 
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B9-0276/2022, B9-0277/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

D. preb. után 3 Renew +

K. preb. után 1 S&D +

M. preb. 2 S&D +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Egyéb
Sara Matthieu szintén támogatta a B9-0274/2022 sz. állásfoglalási indítványt.

9. A multinacionális csoportokra alkalmazandó minimum-adómérték *

Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-23, 
26-29, 
35-43

bizottság +

2. cikk, 1. bek. 47 The Left NSz - 118, 364, 113

2. cikk, 3. bek., a) 
pont

48 The Left NSz - 129, 341, 122

49 The Left NSz - 116, 354, 1263. cikk, 1. bek., 12. 
pont

56 Verts/ALE NSz - 171, 318, 110
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

16. cikk 57T Verts/ALE,
The Left

NSz - 117, 356, 126

50T The Left NSz - 47, 358, 19427. cikk

24 bizottság +

51T The Left NSz - 53, 345, 20129. cikk

25 bizottság +

46. cikk 52T The Left NSz - 116, 360, 120

58T Verts/ALE,
The Left

NSz - 118, 346, 13147. cikk

30-34 bizottság +

53. cikk után 45 ECR -

55. cikk, 1. bek. 44 ECR -

3. preb. 53 Verts/ALE NSz - 130, 328, 140

3. preb. után 54 Verts/ALE NSz - 109, 325, 162

9. preb. után 46 The Left NSz - 106, 328, 161

12 
preambulumbekezdés

55 Verts/ALE NSz - 162, 323, 111

A Bizottság javaslata NSz + 503, 46, 48

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52. mód.
Verts/ALE: 53., 54., 55., 56., 57., 58. mód.

10. Az európai oktatási térség kiépítése 2025-re – mikrotanúsítványok, egyéni 
tanulási számlák és a fenntartható környezetet célzó tanulás

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0266/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0266/2022
(CULT bizottság)

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 519, 59, 21

rész.10. bek. bek. eredeti 
szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 457, 82, 61

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 9., 17. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
10. bek.
1. rész emlékezteti a hatóságokat arra, hogy alapvető szerepük van a felnőtteknek kínált 

készségfejlesztés kiegyensúlyozottságának biztosításában”
2. rész „és rámutat különösen arra, hogy az alapvető, transzverzális, pszichoszociális és 

humán készségek ugyanolyan fontosak a zöld és digitális átállás szempontjából, 
mint a technikai készségek;”

11. Az ukrajnai háborús bűncselekmények büntetlensége elleni küzdelem

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, 
B9-0284/2022, B9-0285/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

1. bek. után 3 The Left NSz - 118, 443, 25

4. bek. 11 PPE +

10. bek. után 4 The Left NSz - 270, 295, 31

17. bek. után 5 The Left NSz - 101, 443, 48

19. bek. 6 The Left NSz + 431, 81, 75

22. bek. 7 The Left -

rész.

1 +

2 -

3 +

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/Esz - 252, 290, 48
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz - 175, 407, 14

25. bek. után 8 The Left

2/NSz ↓

9 The Left NSz - 95, 402, 9927. bek. után

10 The Left NSz - 169, 362, 60

1 The Left NSz - 69, 459, 57F. preb. után

2 The Left NSz - 61, 452, 52

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. mód.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
8. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Szíriában, Mianmarban/Burmában, Irakban, 

Afganisztánban, Palesztinában és Jemenben elkövetett háborús bűncselekmények 
sokasága”

2. rész a fenti szövegrész

ECR, PPE:
25. bek.
1. rész „üdvözli, hogy a Verhovna Rada elfogadta a 7304. számú törvénytervezetet, 

amely lehetővé teszi, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság Ukrajnán belül 
dolgozzon, és felszólítja az ukrán hatóságokat, hogy támogassák a súlyos 
nemzetközi bűncselekményekért való elszámoltatásra irányuló erőfeszítéseket 
azáltal, hogy sürgősen megerősítik a Nemzetközi Büntetőbíróság Római 
Statútumát, és hivatalosan a bíróság tagjává válnak; felhívja az ukrán 
hatóságokat, hogy hangolják össze Ukrajna nemzeti jogszabályait és eljárásait a 
nemzetközi joggal – megerősítve ezzel a bűncselekmények büntetlenségének 
megakadályozását célzó nemzeti jogi mechanizmusokat –, harmonizálják a 
nemzeti jogszabályokat – különösen a büntető törvénykönyvet – a nemzetközi 
büntetőjoggal és a nemzetközi humanitárius joggal, továbbá fogadjanak el 
egyértelmű és gyakorlati keretet a Nemzetközi Büntetőbírósággal és az 
Ukrajnában elkövetett bűncselekményeket vizsgáló más szervekkel való 
együttműködéshez”

2. rész „többek között a nemzetközi büntető- és humanitárius jog végrehajtásáról szóló 
egyes jogalkotási aktusok módosításairól szóló, az ukrán parlament által 2021 
májusában elfogadott 2689. számú törvényjavaslat aláírásával;”

3. rész „emlékeztet arra, hogy a konfliktusban érintett valamennyi félnek szigorúan 
tiszteletben kell tartania a nemzetközi humanitárius jogot;”

4. rész „felszólítja Ukrajnát, hogy biztosítsa az orosz hadifoglyokkal szemben az ukrán 
harcosok által elkövetett állítólagos visszaélések hatékony kivizsgálását;”

12. Az Ukrajnában zajló orosz háború társadalmi és gazdasági következményei 
az Unióra – az Unió reagálási képességének megerősítése

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, 
B9-0279/2022, B9-0280/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, képviselők)

1. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 575, 8, 9

1 The Left NSz - 48, 461, 91

rész.

1 +

4. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2 +

7. bek. 2 The Left NSz - 118, 408, 74

rész.8. bek. bek. eredeti 
szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

3 +

10. bek. után 3 The Left -

rész.

1 +

2 +

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

4 The Left NSz - 133, 438, 25

rész.

1/NSz - 265, 312, 19

11. bek. után

5 The Left

2/NSz ↓

rész.

1/Esz + 382, 158, 49

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 542, 15, 24

rész.

1 +

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

24. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 349, 221, 20
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 337, 233, 23

rész.

1 +

30. bek., b) pont bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

30. bek., d) pont bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

31. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

33. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

2 +

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

rész.

1 +

35. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

39. bek. után 6 The Left NSz - 143, 434, 17

rész.

1 +

2 +

41. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

rész.

1 +

42. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

2 +

3/ESz + 332, 248, 9

44. bek. bek. eredeti 
szöveg

4/Esz + 300, 266, 15

rész.

1 +

2 +

45. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

rész.

1/NSz - 162, 369, 61

7 The Left

2/NSz - 108, 364, 112

rész.

1 +

46. bek.

bek. eredeti 
szöveg

2 +

49. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

50. bek. után 8 The Left NSz - 156, 323, 107

rész.

1 +

Q. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

V. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1., 14. bek.
The Left: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 24., 44. bek.
The Left: 33. bek.
PPE: 13., 49. bek., V. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
34. bek.
1. rész „kiemeli, hogy a Covid19-válságra adott európai válaszintézkedések nyomán az 

európai polgárok úgy érezték, hogy az Unió megvédi őket, és lehetőségeket nyit 
meg számukra, különösen a SURE program és a Next Generation EU (NGEU) 
létrehozása révén;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy sem az NGEU alap, annak „Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Alap” összetevője, sem pedig a jelenlegi, 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben biztosított rugalmasság nem elegendő az ukrajnai 
háború miatt jelentkező pénzügyi szükségletek fedezésére;”

3. rész „emlékeztet arra, hogy ezeket az eszközöket nem arra tervezték, valamint 
méretükben sem úgy alakították ki, hogy velük kezeljék az orosz agresszióból és 
invázióból eredő új kihívásokat, és ezzel egyidejűleg fenntartsák az uniós 
programokba és szakpolitikákba irányuló beruházásokat, ideértve az olyan fontos 
prioritásokat is, mint az igazságos átmenet és a zöld és digitális átállás;”

35. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2023 első 

negyedévében terjesszen elő jogalkotási javaslatot a többéves pénzügyi keret 
átfogó felülvizsgálatára;”

2. rész a fenti szövegrész
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41. bek.
1. rész „tudomásul veszi a Bizottság 2023. évi költségvetés-politikai iránymutatásról 

szóló közleményét és az arra irányuló felhívást, hogy fenn kell tartani a támogató 
jellegű költségvetési irányvonalat, készenállva ugyanakkor a gazdasági és 
szociális helyzet változására való reagálásra; elvárja, hogy a Bizottság terjesszen 
elő adópolitikai intézkedéseket a gazdasági megrázkódtatásokra és a szegénység 
növekedésére való reagálás érdekében;”

2. rész „ebben a tekintetben továbbra is elvárja, hogy az általános mentesítési 
rendelkezés mindaddig érvényben maradjon, amíg a mögöttes indokok 
fennállnak;”

3. rész „úgy véli, hogy a költségvetési szabályokhoz való visszatérés a jelenlegi 
körülmények között nem szándékolt hatásokkal járhatna az EU gazdaságára és a 
tagállamok azon képességére, hogy szembenézzenek a jelenlegi válsággal;”

45. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogilag kötelező erejű” és „beleértve a pénzügyi 

tranzakciós adót is”
2. rész „és jogilag kötelező erejű”
3. rész „beleértve a pénzügyi tranzakciós adót is”

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

11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megújuló” és „felszólít a fosszilis tüzelőanyagok 

támogatásának gyors megszüntetésére;”
2. rész „megújuló”
3. rész „felszólít a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának gyors megszüntetésére;”

21. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogállamiságot tiszteletben tartó”
2. rész a fenti szövegrész

30. bek., d) pont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megújuló”
2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE:
5. mód.
1. rész „emlékeztet rá, hogy az energiaárak 2021 ősz eleje óta rendkívül magasak, ami 

már a konfliktus kezdete előtt is negatívan érintette a munkavállalókat; elismeri 
az egyes tagállamok által az üzemanyagárak növekedésének mérséklése 
érdekében elfogadott rendkívüli intézkedéseket; kiemeli azonban, hogy ezek az 
intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy valóban enyhítsék az emelkedő 
energiaárak háztartásokra nehezedő költségeit; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ambiciózus, összehangolt és egyértelmű kritériumokat a 
munkavállalók és a háztartások védelmét szolgáló további intézkedésekre 
vonatkozóan”

2. rész „különös figyelemmel az energiaárak válság előtti szintre való korlátozására, 
valamint más alapvető termékek árára;”
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7. mód.
1. rész „megjegyzi, hogy a nagy magánvállalatok – különösen az energia- és élelmiszer-

kiskereskedelmi ágazatban – rendkívüli nyereségre tettek szert a válság során; 
kiemeli, hogy – amint azt az Európai Tanács hangsúlyozta és amint azt nemzetközi 
intézmények, így az OECD és az IMF is ajánlják – a rendkívüli bevételek ideiglenes 
megadóztatása vagy az ezekre irányuló szabályozási beavatkozások a tagállami 
közfinanszírozás forrásai lehetnek; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
kialakítás során hangolják össze egy, a rendkívüli bevételek megadóztatására 
vonatkozó, a nagyvállalatok háborús haszonszerzésének megakadályozását és a 
szükséges állami intézkedések finanszírozását szolgáló ambiciózus rendszer 
kialakítását és egyéb szabályozási intézkedéseket annak érdekében, hogy azokat 
az ukrajnai háború EU-ra gyakorolt társadalmi és gazdasági következményeinek 
enyhítésére használják fel;”

2. rész „felhívja a tagállamokat az árak és a haszonkulcsok szabályozására azokban az 
ágazatokban, ahol bizonyíték van a kartellstruktúrák általi árképzésre, különösen 
az üzemanyag-ágazatban;”

The Left:
8. bek.
1. rész „felhívja a Tanácsot, hogy bővítse ki az uniós szankciók által közvetlenül érintett 

személyek – köztük az orosz oligarchák – jegyzékét,”
2. rész „figyelembe véve a Navalnij alapítványa által ismertetett, 6000 személyt 

tartalmazó listát;”
3. rész „kéri, hogy az uniós szankciókat terjesszék ki az EU-ban működő, Oroszországhoz 

kapcsolódó médiaszervezetekre, különösen a GRU-hoz köthető InfoRos 
»hírügynökségre«;”

13. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közberuházásokat és a pénzügyi 

támogatást – beleértve az állami támogatásokra vonatkozó szabályok rugalmassá 
tétele keretében a vállalkozásoknak nyújtott állami pénzügyi támogatást is – 
kössék a közpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó releváns követelményekhez, 
különösen szociális, környezetvédelmi és pénzügyi követelményekhez, amelyeket 
a kedvezményezetteknek mindaddig teljesíteniük kell, amíg állami támogatásban 
részesülnek, biztosítva ugyanakkor a tisztességes és nyílt versenyt, a 
vállalkozásaink közötti egyenlő versenyfeltételeket,”

2. rész „valamint az egységes piac alapját képező alapelvek tiszteletben tartását;”

15. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az egységes piac integritásának megőrzése mellett”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
18. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólítja a tagállamokat, hogy segítsenek az 

ideiglenesen lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrán nőknek, hogy biztosítsák a 
minőségi, hátrányos megkülönböztetéstől, kényszerítéstől és visszaéléstől mentes 
szexuális és reprodukciós egészséggondozáshoz való egyetemes hozzáférést, 
rendezzék a jogorvoslati lehetőségek kérdését, továbbá előzzék meg az őket 
érintő emberi jogi jogsértéseket;”

2. rész a fenti szövegrész

24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint egy olyan szociális mentőalapot, amely fokozott 

állami támogatást nyújt a társadalmunk legszegényebbjeit célzó meglévő 
eszközöknek;”

2. rész a fenti szövegrész

26. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és kijelentette, hogy nem minden tagállam határozta 

meg a minimáljövedelmet a szegénységi küszöb felett;”
2. rész a fenti szövegrész
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30. bek., b) pont
1. rész „az ezekben az ágazatokban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás 

növelését az állami támogatási szabályok rugalmas alkalmazásának biztosítása 
révén, a tisztességes verseny biztosítása mellett”

2. rész „a vállalkozások üzleti modelljeibe beépített, releváns kötelező fenntarthatósági 
követelmények – például a csoportos létszámcsökkentés tilalma, az 
energiahatékonyság növelése, a megújuló energia fokozott használata és a primer 
anyagok csökkentésére vonatkozó célkitűzések – figyelembevételével;”

31. bek.
1. rész „hangsúlyozza a Tanács közelmúltbeli következtetéseit, amelyekben felkéri a 

tagállamokat és a Bizottságot, hogy továbbra is a lehető legjobban használják ki 
az állami támogatási eszköztárat, beleértve az új, állami támogatásokra 
vonatkozó ideiglenes válságkeret;”

2. rész „hangsúlyozza e tekintetben, hogy a Bizottság által bemutatott állami támogatási 
keret nem tartalmaz fenntarthatósági és szociális feltételeket; ragaszkodik ahhoz, 
hogy az uniós intézmények és a tagállamok biztosítsák, hogy a vállalkozásoknak a 
háború és a világjárvány gazdasági hatásai elleni küzdelem érdekében nyújtott 
állami pénzügyi támogatást ahhoz a feltételhez kössék, hogy a finanszírozást a 
munkavállalók javára használják fel, és hogy mindaddig, amíg ilyen támogatásban 
részesülnek, a kedvezményezett vállalkozások tartózkodjanak a vezetőségnek 
történő jutalomfizetéstől, az adókijátszástól, az osztalékfizetéstől és attól, hogy 
részvény-visszavásárlási programokat kínáljanak;”

42. bek.
1. rész „megragadja az alkalmat, hogy a jelenlegi globális geopolitikai kihívások 

közepette – mint például a Covid19-világjárvány és az Ukrajna elleni orosz invázió 
– újragondolja az EU gazdasági kormányzását, hogy növelje a sokkokkal és 
válságokkal szembeni rezilienciáját;”

2. rész „valamint megerősítse szociális és energiapolitikai dimenzióját;” felkéri a 
Bizottságot, hogy alakítsa át a jelenlegi válságra adott átfogó gazdaságpolitikai 
választ annak érdekében, hogy a hatalmas beruházási szükségletek 
kontextusában hatékonyan kezelje a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségeket;”

44. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy új, célzott európai alap (stratégiai autonómia alap 

Európa számára) létrehozását”, „– a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés 
elkerülése céljából –”, „finanszírozására” és „kéri, hogy mindez az NGEU-ból 
levont tanulságokon alapuljon;”

2. rész „egy új, célzott európai alap (stratégiai autonómia alap Európa számára) 
létrehozását”, „finanszírozására”

3. rész „– a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés elkerülése céljából –”
4. rész „kéri, hogy mindez az NGEU-ból levont tanulságokon alapuljon;”

46. bek.
1. rész „kiemeli, hogy – amint azt az Európai Tanács hangsúlyozta – a rendkívüli 

bevételek ideiglenes megadóztatása vagy az ezekre irányuló szabályozási 
beavatkozások a tagállami közfinanszírozás forrásai lehetnek;”

2. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kialakítás során hangolják össze 
a rendkívüli bevételek megadóztatásának rendszereit vagy az egyéb szabályozási 
intézkedéseket annak érdekében, hogy azokat az ukrajnai háború EU-ra gyakorolt 
társadalmi és gazdasági következményeinek enyhítésére használják fel;”

Q. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel azt is megállapította, hogy a váratlan nyereségre 

vonatkozó ideiglenes költségvetési intézkedéseket lehet bevezetni az állami 
bevételekre, ami részben ellensúlyozhatja a magasabb energiaszámlákat;”

2. rész a fenti szövegrész


