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T törlő módosítás
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cikk cikk
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ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány
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1. Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése

Határozatra irányuló javaslat B9-0290/2022 (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének 
(1) bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Margreet Fröberg 
jelölése

TITK. + 226, 48, 114

2. A Galileo, valamint a GPS műholdas navigációs rendszerek és kapcsolódó 
alkalmazásaik előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló 
megállapodás meghosszabbítása ***

Ajánlás: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a Tanács 
határozattervezete

NSz + 556, 4, 13
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3. 2021. évi jelentés Törökországról

Jelentés: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. 4 ID -

3. bek. után 5 ID -

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 467, 85, 49

7. bek. után 6 ID -

12. bek. 12 S&D +

17. bek. 17 S&D +

19. bek. után 8 ID -

24. bek. 13 S&D +

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 524, 53, 32

31. bek. 14 S&D +

9 Renew +35. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

rész.

1 +

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

36. bek. után 7 ID -

rész.

1/NSz + 529, 45, 42

37. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 470, 103, 29

10 Renew +41. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

41. bek. után 1 The Left NSz - 127, 375, 115

S&D rész.43. bek. 15

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

16 S&D +

18 PPE rész.

1 +

44. bek.

2 +

44. bek. után 2 The Left NSz - 187, 392, 44

46. bek. 3 The Left NSz - 222, 333, 61

rész.

1/NSz + 600, 14, 6

47. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 501, 60, 31

rész.

1/NSz + 543, 40, 34

50. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 501, 89, 21

11 S&D +C. preb.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 448, 67, 107

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: C. preb. 4., 28., 35., 37., 41., 47., 50. bek. 1., 2., 3. mód.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
15. mód.
1. rész „megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy a Törökországról szóló legutóbbi jelentés 

óta a Földközi-tenger keleti térségében a feszültség enyhülésének bizonyos jelei 
mutatkoznak, a közelmúltban újra megnőtt a feszültség; továbbra is teljes 
mértékben tudatában van annak, hogy bármilyen pozitív dinamika bármikor 
könnyen megfordulhat, miközben a mögöttes problémák továbbra is 
megoldatlanok;”

2. rész „ezzel összefüggésben sajnálatát fejezi ki török hivatalos személyek közelmúltbeli 
nyilatkozatai miatt, amelyek vitatják Görögországnak egyes szigetei feletti 
szuverenitását, ami kontraproduktív és aláássa a térség biztonsági környezetét; 
továbbra is sürgeti Törökországot és valamennyi érintett érdekelt felet, hogy 
jóhiszeműen kezdje meg a jogviták békés rendezését, és tartózkodjon minden 
egyoldalú lépéstől vagy fenyegetéstől; továbbra is felszólít minden felet, hogy 
jóhiszeműen és a nemzetközi szabályokkal és elvekkel összhangban tanúsítsanak 
valódi kollektív elkötelezettséget a kizárólagos gazdasági övezetek és a 
kontinentális talapzat körülhatárolására irányuló tárgyalások iránt; e tekintetben 
elítéli a Ciprusi Köztársaság által kijelölt kizárólagos gazdasági övezetben 
felméréseket végző kutatóhajók török hadihajók általi zaklatását; elítéli továbbá, 
hogy Törökország megsérti a görög nemzeti légteret, beleértve a lakóövezetek és 
lakott területek átrepülését, mivel ezek a cselekmények uniós tagállamok 
szuverenitását és szuverén jogait sértik, és ellentétesek a nemzetközi joggal; 
teljes mértékű szolidaritását fejezi ki Görögországgal és a Ciprusi Köztársasággal; 
megerősíti a Ciprusi Köztársaság azon jogát, hogy a nemzetközi joggal teljes 
összhangban kétoldalú megállapodásokat kössön kizárólagos gazdasági övezetére 
vonatkozóan, valamint hogy feltárja és kiaknázza természeti erőforrásait; 
sajnálattal állapítja meg, hogy a Török Nagy Nemzetgyűlés által 1995-ben 
Görögország ellen bejelentett casus bellit még nem vonták vissza; üdvözli a 
Görögország és Törökország közötti, a kontinentális talapzat és a kizárólagos 
gazdasági övezet nemzetközi joggal összhangban történő elhatárolására irányuló 
előzetes tárgyalások folytatását; ismételten felhívja a török kormányt, hogy írja 
alá és ratifikálja az ENSZ Tengerjogi Egyezményét, amely az uniós vívmányok 
részét képezi; támogatja a Ciprusi Köztársaság kormánya által Törökországnak 
küldött felkérést, hogy jóhiszeműen tárgyaljon a tengerpartjaik közötti tengeri 
elhatárolásról, vagy forduljon a Nemzetközi Bírósághoz, és felszólítja 
Törökországot, hogy fogadja el Ciprus felkérését; üdvözli a gázellátás 
biztonságához való török hozzájárulást a transzanatóliai gázvezetéknek (TANAP) a 
befejezett transzadriai vezetékkel (TAP) való összekapcsolása révén; megismétli, 
hogy támogatja az Európai Tanácsnak a Földközi-tenger keleti térségéről szóló 
többoldalú konferenciára irányuló javaslatát, és hangsúlyozza, hogy a zöld 
megállapodás és az energetikai átállás fontos lehetőségeket kínálhat az 
együttműködő, fenntartható és inkluzív energetikai megoldások elérésére a 
Földközi-tenger keleti térségében; szorgalmazza, hogy a Földközi-tenger keleti 
térségét tegyék a zöld megállapodás külső dimenziójának valódi katalizátorává;”

S&D:
18. mód.
1. rész „e tekintetben komoly aggodalmának ad hangot a Varószia elkerített területén 

egy új tengerparti rész megnyitása érdekében a közelmúltban elkövetett új 
illegális tevékenységek”

2. rész „valamint a Törökország és Ciprus megszállt területei közötti „pénzügyi 
jegyzőkönyv” közelmúltbeli aláírása miatt, amelynek révén Törökország Varószia 
újjáépítésére irányuló projekteket finanszíroz;”

The Left:
36. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mindkét fél 

teljesítse a 2016. évi EU‑Törökország együttes nyilatkozat” és „szerinti 
kötelezettségvállalásait”

2. rész a fenti szövegrész
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37. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezért támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 

kezdjenek tárgyalásokat egy kölcsönösen előnyös vámunió korszerűsítéséről, 
amelyet hatékony és eredményes vitarendezési mechanizmus kísér”

2. rész a fenti szövegrész

47. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „teljes mértékben működjön együtt az Európai Uniónak a 

földközi-tengeri térségben folytatott katonai műveletével (EUNAVFOR MED IRINI), 
és tegye lehetővé a hatékony együttműködést ez utóbbi és a NATO Sea Guardian 
művelete között;”

2. rész a fenti szövegrész

50. bek.
1. rész „úgy véli, hogy az EU-nak továbbra is törekednie kell a párbeszéd, a közös 

megegyezés és az álláspontok közelítésének minden lehetséges formájára 
Törökországgal; felkéri Törökországot, hogy kezdjen konstruktív és jóhiszemű 
párbeszédet – többek között azokban a külpolitikai kérdésekben, amelyekben 
Törökország és az EU ellentétes álláspontot képvisel – azzal a céllal, hogy ismét 
közös alapot és közös megegyezést találjanak az EU-val, újraindítsák a 
párbeszédet és az együttműködést a jószomszédi kapcsolatok terén, illetve a 
törökországi reformfolyamatot; megjegyzi, hogy az uniós intézményeknek az EU 
és Törökország közötti kapcsolatokat szabályozó meglévő keretekben 
meghatározott eltérő prioritásai nagyon megnehezítik az előrelépés hatékony 
módjának megtalálását; sajnálatát fejezi ki az EU Törökországgal kapcsolatos 
hosszú távú stratégiája, koherens politikája, illetve következetes vezető 
szerepének hiánya miatt; felhívja a Bizottság és az Európai Tanács elnökét, 
valamint a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, 
hogy tanúsítsanak erősebb, stratégiai és értékeken alapuló vezető szerepet, 
megfelelő elszámoltathatósággal a Parlament felé; sürgeti az uniós intézményeket 
és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki koherens és racionalizált megközelítést 
ebben a kérdésben, mivel az egyik legnagyobb szomszédunkat és legfontosabb 
partnereinket érinti, beleértve az összes uniós intézmény közötti szoros 
együttműködést is;”

2. rész „felszólítja az EKSZ-t, hogy erősítse meg a transzatlanti párbeszédet és 
együttműködést a Biden-kormánnyal a Törökországhoz fűződő kapcsolatok 
tekintetében;”

4. Az EKSZ éghajlatváltozási és védelmi ütemterve

Jelentés: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3 képviselők +1. bek. után

4 képviselők +

A. preb. előtt 1 képviselők +

L. preb. után 2 képviselők +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 356, 159, 114
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5. Az EU és az indiai–csendes-óceáni térség biztonsági kihívásai

Jelentés: David McAllister (A9-0085/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. 9 előadó +

4. bek. 10 előadó +

5. bek. 11 előadó +

6. bek. 12 előadó +

9. bek. 13 előadó +

12. bek. 14 előadó +

15. bek. 15 előadó +

20. bek. 16 előadó +

21. bek. 17 előadó +

22. bek. után 18 előadó +

23. bek. 25 előadó +

28. bek. után 19 előadó +

Bevezető hivatkozás 1-7 előadó +

Preambulumbekezdés 8, 20-
24

előadó +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 474, 60, 80

6. Uniós szigetek és a kohéziós politika: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli 
kihívások

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 577, 38, 10
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7. A közös halászati politikáról szóló rendelet 17. cikke

Jelentés: Caroline Roose (A9-0152/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. után 2 S&D ESz + 307, 282, 38

rész.

1 +

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

9. bek. 4 S&D ESz - 296, 301, 28

rész.

1 +

19. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

22. bek. 5 S&D ESz + 286, 199, 141

rész.

1 +

30. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

33. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 -

35. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. -

35. bek. után 6 S&D -

36. bek. után 7 S&D -

H. preb. után 1 S&D -

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 482, 103, 47

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 35. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
33. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mérlegelve, hogy a rendelkezésükre álló halászati 

lehetőségek egy méltányos részét életkori kritériumok alapján osztják ki”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
5. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy nincs olyan bizottsági tanulmány, amely a KHP 16. és 17. 

cikke szerinti kvótakiosztási kritériumok alkalmazását elemezné;”
2. rész „megjegyzi, hogy a rendszer nem átlátható, és hogy számos tagállam nem hozza 

nyilvánosságra, hogy milyen kritériumokat alkalmaz a halászati lehetőségek 
elosztása során, és arra ösztönzi őket, hogy hozzák nyilvánosságra és tegyék 
könnyen hozzáférhetővé ezeket a kritériumokat; emlékeztet arra, hogy az objektív 
elosztási módszer magában foglalja a jól meghatározott elosztási kritériumok 
világos és egyértelmű leírását, beleértve több elosztási kritérium esetén a 
kritériumok relatív súlyozásának vagy az alkalmazásuk feltételeinek egyértelmű 
leírását;”

19. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy az angol változat a „shall” szót 

tartalmazza;”
2. rész a fenti szövegrész

30. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy elosztási folyamataik révén ösztönözzék a 

gazdasági szereplőket arra, hogy alakítsanak ki és erősítsék meg a szociális 
párbeszédet a szakszervezetekkel és a munkavállalói szervezetekkel”

2. rész „valamint hogy teljes körűen alkalmazzák a kollektív szerződéseket a halászati 
ágazatban a társadalmi fenntarthatóság és a tisztességes munkakörülmények 
előmozdítása érdekében;”

Egyéb
Az S&D képviselőcsoport visszavonta a 3. módosítást.


