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1. Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia tagjelölti státusza

Állásfoglalásra irányuló indítványok: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-
0333/2022, B9-0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

rész.

1 +

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 515, 40, 25

rész.

1 +

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 503, 49, 31

rész.

1 +

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 511, 49, 25

7. bek. 6 The Left -

8. bek. után 1 The Left NSz - 123, 423, 37

9. bek. 4 The Left NSz - 120, 424, 40

7 The Left NSz - 98, 395, 909. bek. után

8 The Left -

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 475, 58, 51

rész.

1 +

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 468, 72, 44

2 The Left NSz - 83, 446, 59

rész.

1 -

5 The Left

2/NSz - 43, 508, 35

15. bek. után

3 The Left NSz - 123, 455, 9
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

B. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 510, 40, 26

H. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 481, 57, 44

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 529, 45, 14

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 5. bek. (2. rész), 15. bek. (2. rész) 1., 2., 3., 4., 5. (2. rész), 7. mód.
Renew: zárószavazás
ID: B., H. preb. 4. (2. rész), 6. (2. rész), 14., 15. (2. rész), bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
5. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy találják meg ismét a politikai akaratot a bővítési 

folyamat újraindítására és ígéreteik teljesítésére azáltal, hogy konkrét pozitív 
lépéseket tesznek az Unióhoz csatlakozni kívánó és az európai családhoz tartozást 
megérdemlő országok csatlakozási folyamatai keretében;”

2. rész „sürgeti ezért a 2022. június 23–24-én ülésező uniós állam- és kormányfőket, 
hogy adjanak zöld utat a nyugat-balkáni bővítési folyamatnak, amely jelenleg 
elakadt;”
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5. módosítás
1. rész „mély aggodalmát fejezi ki az Ukrajnában, Moldovában és Grúziában a 

makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásával és/vagy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásokból eredő átalakulási folyamatokkal 
összefüggésben bevezetett neoliberális reformok miatt;”

2. rész „mély aggodalmának ad hangot a munkaügyi jogszabályok közelmúltbeli ukrajnai 
reformjai miatt, amelyek aláássák a munkavállalók jogait és szociális védelmét;  
ragaszkodik ahhoz, hogy a csatlakozási folyamat során prioritást élvezzen az ilyen 
reformok hatályon kívül helyezése, valamennyi tagjelölt ország munkaügyi 
jogszabályainak az ILO-egyezményekkel és az Európai Szociális Chartával való 
teljes összehangolása, valamint a társulási megállapodásokban szereplő, a 
szociális partnerek és a szociális párbeszéd szerepének előmozdítására vonatkozó 
kötelezettség;”

ID:
4. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Visszafordíthatatlanul” és „megbízható partnernek és 

hiteles geopolitikai szereplőnek kell lennie”
2. rész a fenti szövegrész

6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU bővítési folyamata hitelességének megőrzése és 

átalakító erejének felszabadítása érdekében”
2. rész a fenti szövegrész

B. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „népirtásnak minősülő”
2. rész a fenti szövegrész

The Left, ID:
15. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Amelynek nincs alternatívája”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas és Marina Kaljurand szintén támogatták a 
B9-0335/2022.állásfoglalási indítványt.
Adam Bielan  szintén támogatta a B9-0336/2022.állásfoglalási indítványt.

2. Az Ukrajna elleni orosz invázió hatásaira adott válaszként az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében nyújtott rendkívüli 
ideiglenes támogatás ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 Verts/ALE NSz - 116, 463, 71. cikk, 1. bek., 1. 
pont

2 Verts/ALE NSz - 116, 465, 5

A Bizottság javaslata NSz + 508, 72, 10

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 1., 2. mód.



P9_PV(2022)06-23(VOT)_HU.docx 6 PE 734.611

3. Földgáztárolás ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

1 ITRE NSz + 490, 47, 55

4. Uniós digitális Covid-igazolvány - uniós állampolgárok ***I

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 18 ID NSz - 107, 483, 3

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

36 bizottság NSz + 453, 119, 19

Jogalkotási aktus tervezete

a szöveg egésze 36 bizottság ↓

1. cikk, 1. bek., 1. 
pont

24 ID ↓

1. cikk, 1. bek., 2. 
pont, a) pont, i alpont

25 ID NSz ↓

1. cikk, 1. bek., 2. 
pont, a) pont, ii alpont

26 ID ↓

1. cikk, 1. bek., 4. 
pont

27 ID ↓

36 MR1 bizottság ↓1. cikk, 1. bek., 4. 
pont után

29 ID NSz ↓

1. cikk, 1. bek., 5. 
pont

28 ID ↓

31 ID NSz ↓1. cikk, 1. bek., 5. 
pont után

36 MR2 bizottság ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. cikk, 1. bek., 6. 
pont

30 ID NSz ↓

36 MR3 bizottság ↓1. cikk, 1. bek., 7. 
pont után

34 ID NSz ↓

1. cikk, 1. bek., 8. 
pont

33 ID NSz ↓

1. cikk, 1. bek., 9. 
pont

35 ID ↓

36 MR4 bizottság ↓2. preb.

19 ID ↓

5 preb. 20 ID ↓

36 MR5 bizottság ↓8. preb.

21 ID ↓

36 MR6 bizottság ↓8. preb. után

22 ID ↓

23T ID ↓12. preb.

36 MR7 bizottság ↓

Bizottsági javaslat NSz ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 18., 25., 29-31., 33-34. mód.

Egyéb
A 32 a. módosítást törölték.
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5. Uniós digitális Covid-igazolvány - harmadik országok állampolgárai ***I

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

Elutasítás 1 ID NSz - 87, 480, 10

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

2 bizottság NSz + 454, 112, 20

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. mód.

6. 3/2022. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Ukrajnából menekülők 
befogadásával kapcsolatos költségek finanszírozása

Jelentés: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 576, 3, 13

7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: 
EGF/2022/001 FR/Air France – Franciaország

Jelentés: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4. bek. 1 The Left -

14. bek. 2 The Left -

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 564, 18, 16
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8. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: 
EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing – Görögország

Jelentés: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 564, 26, 6

9. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: 
az egyes humán fertőzések kezelésére fenntartott antimikrobiális szerek 
vagy antimikrobiális szerek csoportjai

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0327/2022

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0327/2022
(ENVI bizottság)

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz - 269, 280, 46

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: zárószavazás

10. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: 
a géntechnológiával módosított DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 
kukorica, valamint a DP4114, MON 810, MIR604 és NK603 egyszeres 
genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával 
módosított kukorica

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0328/2022

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0328/2022
(ENVI bizottság)

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 398, 173, 24

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: zárószavazás
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11. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: 
a géntechnológiával módosított NK603 × T25 × DAS-40278-9 kukorica és 
annak T25 × DAS-40278-9 alkombinációja

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0326/2022

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0326/2022
(ENVI bizottság)

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 402, 173, 18

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: zárószavazás

12. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Stephanus Abraham Blok

Jelentés: Markus Pieper (A9-0180/2022) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Stephanus Abraham 
Blok kinevezése

TITK. + 414, 112, 57

13. Az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti 
tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújítása ***

Ajánlás: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a Tanács 
határozattervezete

NSz + 519, 5, 74
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14. Az Európai Unió csatlakozása a polgári és kereskedelmi ügyekben 
külföldön hozott ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
egyezményhez ***

Ajánlás: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a Tanács 
határozattervezete

NSz + 576, 8, 14

15. Illegális fakitermelés az Unióban

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0329/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0329/2022
(PETI bizottság)

rész.

1 +

1. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 336, 243, 17

rész.

1 +

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

6. bek. után 3 S&D ESz + 338, 226, 32

rész.

1 +

2 +

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 316, 250, 28

rész.

1 +

9. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

6 PPE ESz - 268, 322, 712. bek.

bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

2 +

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

rész.

1 +

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

15. bek. után 4 S&D ESz + 339, 218, 38

rész.

1 +

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

18. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

2 +

3/ESz + 302, 268, 24

20. bek. bek. eredeti 
szöveg

4 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

23. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 316, 268, 7

rész.

1 +

25. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

27. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

7 PPE -31. bek.

bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 346, 246, 4

rész.

1/NSz + 459, 117, 17

35. bek. után 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/NSz + 317, 248, 20

43. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

A. preb. 5 PPE -

rész.

1/Esz + 385, 197, 8

2 +

3 +

D. preb. bek. eredeti 
szöveg

4 +

rész.

1/Esz + 328, 245, 22

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

I. preb. után 2 S&D +

L. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

2 +

Q. preb. bek. eredeti 
szöveg

3 +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 1. módosítás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 8., 12., 23. bek.
ID: 1., 8., 18., 20., 21., 23., 31., 43. bek. L. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
2. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy az illegális fakitermelés még mindig problémát jelent az 

Unióban;  aggodalmát fejezi ki az illegális fakitermelésnek az európai erdőkre, a 
természetes élőhelyekre, a belső piacra, valamint az EU éghajlat-politikai 
intézkedéseire gyakorolt negatív hatásai miatt;  felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy végezzék el az ilyen jelenségek társadalmi-gazdasági okainak 
alapos értékelését, és maradéktalanul hajtsák végre a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokat annak érdekében, hogy az illegális fakitermelés elleni küzdelemre 
irányuló konkrét és azonnali intézkedéseket dolgozzanak ki annak 
megakadályozása érdekében, hogy az illegális fakitermelés tendenciává váljon, 
figyelembe véve a természetvédelmi irányelvek szerinti kötelezettségeket és a 
biodiverzitási stratégia tagállamok által jóváhagyott célkitűzéseit;”

2. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az alapanyagok és az energia emelkedő ára és 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében a biomasszából származó 
kibocsátások nulla értéken való számítása a fenntartható szintet meghaladó 
mértékben növelheti az erdőkre nehezedő nyomást, többek között az illegális 
fakitermelés miatt, mivel magas haszon érhető el elhanyagolható kockázat 
mellett, és ez vonzó perspektívát kínálhat az EU távoli és vidéki területein élők 
számára a jelenlegi társadalmi és gazdasági körülmények között;”

6. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a mérhető mutatókon és küszöbértékeken alapuló 

fenntartható erdőgazdálkodás, erdővédelem és erdőmegőrzés megvalósítása 
kulcsfontosságú kérdés az európai erdészet jövője szempontjából;”

2. rész „támogatja egy természetközeli tanúsítási rendszer bevezetését a biológiai 
sokféleség teljes spektrumának megőrzése, a hosszú távú termelékenység és 
reziliencia biztosítása, valamint a környezeti, gazdasági és társadalmi 
kihívásoknak való megfelelés érdekében;”

PPE:
1. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy uniós környezetvédelmi ügyész”
2. rész a fenti szövegrész
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1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy indítson kötelezettségszegési eljárást”
2. rész a fenti szövegrész

20. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak biztosítania kell az uniós jog betartását;”
2. rész „tudomása szerint a jogsértés bizonyításának terhe a Bizottságot terheli, amely 

jogsértési ügyekben nem támaszkodhat semmilyen vélelemre;  hangsúlyozza 
azonban, hogy bár a Bizottság megerősítette, hogy az uniós jog helyes 
alkalmazása továbbra is prioritás, egyes kötelezettségszegési ügyek elhúzódása – 
még akkor is, ha a Bizottság elegendő bizonyítékkal rendelkezik – ennek 
ellenkezőjét sugallja;”

3. rész „felelőtlennek nyilvánítja, hogy olyan időkben, amikor a legtöbb jogsértést a 
környezetvédelmi jogszabályok ellen követik el, és az európai zöld megállapodás 
új kezdeményezéseket vezetett be, a Bizottság a Környezetvédelmi 
Főigazgatóságán következetesen és folyamatosan a kelleténél kisebb létszámú 
személyzetet foglalkoztat; helyteleníti, hogy a pótolhatatlan értékek vesznek el a 
Bizottság tétlensége és az uniós személyzeti költségvetés csökkentése miatt; 
javasolja, hogy a Bizottság és a tagállamok tisztázzák prioritásaikat;”

4. rész „javasolja, hogy a Bizottság és a tagállamok tisztázzák prioritásaikat;”

E. preb.
1. rész „mivel az illegális fakitermelésből származó termékeket az EU-ban tanúsítvánnyal 

rendelkező faanyagként értékesítik; mivel a meglévő fő tanúsítási rendszerek nem 
képesek teljes mértékben megfelelni az alkalmazandó jogszabályok 
követelményeinek;”

2. rész „mivel az erdészeti ágazatban alkalmazott tanúsítási és ellenőrzési rendszerekről 
szóló, 2021. júliusi bizottsági jelentésben értékelt főbb rendszerek jogszerűséget 
érintő fogalommeghatározásai hiányosak, jogi követelményeik pedig korlátozott 
hatályúak vagy kétértelműek;  mivel ugyan szisztematikus megközelítést 
biztosítanak a követeléseknek az ellátási lánc egészében történő továbbításához, 
de többnyire nem biztosítják a mennyiségekre, fajtákra és minőségekre 
vonatkozó, entitások közötti tranzakciók – valós időben vagy más módon történő – 
szisztematikus ellenőrzését, így a rendszerek kiszolgáltatottak a manipulációval 
és a csalással szemben; mivel minden főbb tanúsítási rendszer szembesül a 
korrupciós problémák azonosításának és hatékony kezelésének kihívásával, a 
korrupciós esetek azonosítására szolgáló rendszerek viszonylag korlátozottak, és 
nem észlelik megfelelően a csalás kockázatát”
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Q. preb.
1. rész „mivel a tagállamok erdőgazdálkodási terveinek összhangban kell lenniük az 

erdők biológiai sokféleségének védelméhez és helyreállításához szükséges 
intézkedésekkel, és hozzáférhetőknek kell lenniük a nyilvánosság számára;”

2. rész „megjegyzi, hogy a Natura 2000 területekhez kapcsolódó gazdálkodási tervek 
nem minden esetben ismerik el a természetes és őshonos erdők kifejezett értékét, 
és a szigorúan védett erdőkre vonatkozó erdővédelmi intézkedések nem zárják ki 
teljesen a fakitermelést, ami összeegyeztethetetlen lehet a természetes és 
őshonos erdők hosszú távú megőrzésével;” kivéve: „megjegyzi, hogy a Natura 
2000 területekhez kapcsolódó gazdálkodási tervek nem minden esetben ismerik 
el a természetes és őshonos erdők kifejezett értékét” és „ami 
összeegyeztethetetlen lehet a természetes és őshonos erdők hosszú távú 
megőrzésével;”

3. rész a fenti szövegrész

ID:
9. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a faanyag-nyomonkövetési 

rendszerek teljes körű működőképességéről és arról, hogy az erdészeti szankciók 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek az illegális fakitermelés hatékony 
visszaszorítása érdekében;” aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a szankciók jelenleg 
nem állnak arányban a fatermékek értékével, és a piaci szereplőkkel szemben 
olykor csak figyelmeztető szankciókat vagy nagyon alacsony összegű 
közigazgatási bírságokat szabnak ki; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
eszközöket az erdőgazdálkodásért felelős nemzeti hatóságok tevékenységének 
javításához, szükség esetén növeljék a bűnüldöző tisztviselők létszámát, és 
illegális fakitermelés esetén a rendőrség által beszerzett vagy harmadik felek által 
a rendőrséghez továbbított bizonyítékok alapján ténylegesen tegyenek jogi 
lépéseket,”

2. rész „és indítsanak büntetőeljárást; kéri, hogy a környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló irányelv felülvizsgálata során rendelkezzenek büntetőeljárásról, többek 
között magánszemélyekkel szemben is;”

15. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet arra, hogy egy összehangolt európai 

megközelítés és a megelőző intézkedések segíthetnek az illegális fakitermelés 
felszámolásában;” „és külső”

2. rész a fenti szövegrész

17. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el megfelelő bűnüldözési 

intézkedéseket az illegális fakitermelés elleni fellépés, valamint a környezetvédők, 
az újságírók és a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak elkerülésére, 
hogy az igazságügyi hatóságok ejtsék az illegális fakitermeléssel kapcsolatos 
ügyeket;  elismeri a civil társadalom, így a nem kormányzati szervezetek és a 
környezetvédők éghajlat-politikai intézkedések és biológiai sokféleség 
védelmének előmozdításában vállalat aktív szerepét és részvételét, és kéri az 
említett tevékenységek EU általi támogatását;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a civil társadalom részvételét a Párizsi 
Megállapodás 13. cikkében meghatározott átláthatósági keretben;”
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25. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az uniós környezetvédelmi jogszabályok 

végrehajtásával kapcsolatos hiányosságok a környezeti bűnözést elősegítő 
tényezők közé tartozhatnak;”

2. rész a fenti szövegrész

27. bek.
1. rész „kéri a Bizottságot, hogy kereskedelempolitikáját kihasználva nemzetközi szinten 

szorítsa vissza az illegális fakitermelést;  hangsúlyozza, hogy az illegálisan 
kitermelt fa nem uniós országokból történő behozatala torzítja az európai piacot, 
és tisztességtelen helyzetet teremt az európai termelők számára; emlékeztet arra, 
hogy az ilyen illegális faanyag felhasználása a kitermelést végző közösségek 
számára is kárt okoz, és elősegíti az illegális fakitermelés és az ehhez kapcsolódó 
valamennyi bűncselekmény folytatását;”

2. rész „üdvözli a Bizottság által az erdőirtás nélkül előállítható termékekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatában javasolt, az egyes árukat az uniós piacon 
forgalmazni kívánó vállalatokra vonatkozó kötelező átvilágítással kapcsolatos 
szabályokat;”

Renew, PPE:
7. bek.
1. rész „határozottan felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a nemzeti 

stratégiai terveken belül megfelelő összegű pénzügyi erőforrásokat különítsenek 
el a biológiai sokféleség helyreállítására az illegális fakitermelés által leginkább 
érintett területeken;”  kivéve: „a nemzeti stratégiai terveken belül”

2. rész „a nemzeti stratégiai terveken belül”
3. rész „emlékeztet arra, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási 

stratégiáról szóló, 2021. június 9-i parlamenti állásfoglalás szerint a 
tagállamokban el kellene érni, hogy a többéves pénzügyi kereten belül az éves 
kiadások legalább 10%-át biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzésekre 
fordítsák;  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a biológiai sokféleség 
finanszírozására vonatkozó célérték egyes tagállamokban messze elmarad a 
megállapított 10%-tól;”

PPE, ID:
14. bek.
1. rész „felhívja a nemzeti és uniós hatóságokat, hogy hozzanak visszatartó erejű és 

határozott intézkedéseket a nemzeti és uniós környezetvédelmi jogszabályoknak 
való teljes körű megfelelés biztosítása érdekében;”

2. rész „megjegyzi, hogy az eljárásbeli hiányosságok és az elmaradt ellenőrzések a 
gyakorlatban csökkentik a fa- és fatermékpiaci rendelet hatékonyságát;  sürgeti 
az uniós társjogalkotókat, hogy ragadják meg az erdőirtás nélkül előállítható 
termékekről szóló rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0706) folytatott 
tárgyalások adta lehetőséget arra, hogy levonják a tanulságokat az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet végrehajtásából és érvényesítéséből, és javítsák a 
tagállamok illetékes hatóságainak helyzetét, az ellenőrzéseik mennyiségére és 
minőségére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a többi tagállam illetékes 
hatóságaival, más nemzeti hatóságokkal és a Bizottsággal kialakított 
kapcsolataikat és a velük folyatott együttműködésüket;  felhívja a tagállamokat, 
hogy az illegálisan kitermelt fa használatának és az uniós piacon történő 
forgalmazásának betiltása révén szigorúan hajtsák végre a jelenleg hatályos 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit;”

3. rész „kéri, hogy az illegális fakitermelést kezeljék bűncselekményként és sújtsák 
megfelelő büntetőjogi szankciókkal, valamint vonják a környezet büntetőjog általi 
védelméről szóló, felülvizsgált irányelv hatálya alá, továbbá kéri az európai 
együttműködés megerősítését az illegális fakitermelés felszámolása érdekében;  
felszólít az illegális fakitermelés környezeti bűncselekményként való egységes 
meghatározására valamennyi tagállamban, biztosítva, hogy ugyanazon illegális 
fakitermelési jogsértések esetén az egész EU-ban harmonizált eljárásokat és 
szankciókat alkalmazzanak;”

Renew, ID:
D. preb.
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1. rész „mivel az illegális fakitermelés az erdőpusztulás, az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás egyik fontos előmozdítója, amely hozzájárul a levegőminőség 
romlásához;  mivel az illegális fakitermelés a nemzetközi fatermelés 15–30%-át 
teszi ki, és további környezeti, társadalmi és gazdasági következményekkel jár;” 
kivéve: „és az éghejlatváltozás,”

2. rész „és az éghejlatváltozás,”
3. rész „mivel az illegális fakitermelés nagyrészt felderítetlenül marad, ami akadályozza 

az európai zöld megállapodás, az európai klímarendelet és a biodiverzitási 
stratégia céljainak elérésére irányuló uniós erőfeszítéseket;  mivel az illegális 
fakitermelés nagyon gyakran az EU legjobb minőségű és legjobb állapotban lévő 
erdeiben zajlik;” kivéve: „nagyon”

4. rész „nagyon”

16. A fenntartható fejlődési célok végrehajtása és teljesítése

Jelentés: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 467, 67, 57

2/NSz + 291, 255, 25

3/NSz + 316, 219, 43

4/NSz + 432, 122, 35

5/NSz + 299, 230, 59

29. bek. bek. eredeti 
szöveg

6/NSz + 457, 69, 61

rész.

1 +

31. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

57. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 470, 56, 67

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 29. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők
29. bek.
1. rész „üdvözli a fenntartható fejlődési célok európai szemeszterbe való átfogó 

integrálására tett erőfeszítéseket, többek között az éves fenntartható növekedési 
felmérések és az Eurostat fenntartható fejlődési célokra vonatkozó éves nyomon 
követésének az európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként történő 
integrálása révén;”

2. rész „megismétli, hogy támogatja a biológiai sokféleséggel kapcsolatos mutatók 
beépítését az európai szemeszterbe;”

3. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy növeljék a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrend végrehajtására adott nemzeti válaszlépéseik 
ambíciószintjét; üdvözli, hogy az őszi csomagban központi szerepet kaptak a 
fenntartható fejlődési célok, és különösen azt az ajánlást, hogy a tagállamok a 
fenntartható fejlődési célok teljes körű integrálása érdekében nemzeti 
válaszlépéseik során a „GDP-n túlmutató” stratégiát folytassanak; „kéri a 
Bizottságot, hogy folytassa az európai szemeszter reformját a gazdasági, 
társadalmi és környezeti prioritások egyensúlyának megteremtése érdekében, 
hogy hosszú távú társadalmi, környezeti és gazdasági átalakulást hajthasson 
végre, és minden szinten javítsa a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend,”

4. rész „a szociális jogok európai pillére és az európai zöld megállapodás integrációját, a 
helyi és regionális hatóságok teljes körű bevonásával, valamint a tagállami 
reformok és beruházások kiegészítésével;”

5. rész „véleménye szerint a reformnak biztosítania kell, hogy a fenntartható fejlődési 
célokkal kapcsolatos európai szakpolitikai koordináció ne eredményezzen az 
európai szemeszterrel párhuzamos szakpolitikai folyamatot, hanem integrált és 
koherens megközelítésből álljon, amelynek alapját egy új Fenntartható Fejlődési 
Paktum képezi;”

6. rész „elvárja, hogy a szemeszter folyamata fokozza a tagállamok kapacitását a 
fenntartható fejlődési célok végrehajtása terén elért előrehaladás nyomon 
követése tekintetében;”

31. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a szociális jogok európai pillére”
2. rész a fenti szövegrész

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

17. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. után 1 The Left NSz - 113, 428, 52

6. bek. 7 ID NSz - 125, 458, 6

8 ID NSz - 132, 452, 715. bek. után

10 Verts/ALE NSz - 99, 391, 104
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

16. bek. 13 PPE, S&D, 
Renew

+

18. bek. 14 PPE, S&D, 
Renew

+

22. bek. 15 PPE, S&D, 
Renew

+

23. bek. 16 PPE, S&D, 
Renew

+

26. bek. után 2 The Left NSz - 51, 521, 23

33. bek. 17 PPE, S&D, 
Renew

+

35. bek. 18 PPE, S&D, 
Renew

+

36. bek. 9 ID NSz - 122, 458, 12

rész.

1/NSz + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/NSz - 238, 334, 16

37. bek.

bek. eredeti 
szöveg

NSz ↓

63. bek. 19 PPE, S&D, 
Renew

+

66. bek. 3 The Left NSz - 93, 458, 41

66. bek. után 4 The Left NSz - 63, 493, 31

68. bek. 5 The Left NSz - 63, 494, 28

89. bek. után 6 The Left NSz - 167, 388, 38

6. bev. hiv. után 12 PPE, S&D, 
Renew

+

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 420, 90, 83

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 1., 2., 3., 4., 5., 6. mód.;
Verts/ALE: 10. módosítás
PPE: 37. bek. 11. módosítás
ID: 7., 8., 9. mód.
ECR 11. mód.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
11. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „határozottan sürgeti a Tanácsot, hogy csak abban az 

esetben hagyja jóvá Lengyelország nemzeti tervét a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében, ha az ország teljes körűen teljesíti a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet követelményeit és 
különösen az Unió pénzügyi érdekeinek az összeférhetetlenséggel és csalással 
szembeni védelméről szóló 22. cikkét, valamint az európai szemeszter 
valamennyi, a jogállamiság területére vonatkozó országspecifikus ajánlását, és 
végrehajtja az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága összes 
vonatkozó ítéletét;”

2. rész a fenti szövegrész

18. Az Erasmus+-program integrációs intézkedései (2014–2020)

Jelentés: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

20. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

24. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.25. bek. bek. eredeti 
szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 450, 122, 22

29. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 514, 65, 9

35. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

5. bev.hiv. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

7. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

9. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

B. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

D. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 471, 55, 66

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 25. (2. rész) és 29. bek

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 15., 16., 20., 21., 24., 25., 35. bek. 5., 7., 9., bev. hiv. D. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
5. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a mobilitási támogatásokon keresztül szétosztott pénz 

összege egyes esetekben még mindig nem elegendő, és társadalmi kirekesztésre 
adhat okot azon diákok és családok esetében, akik nem engedhetik meg 
maguknak a mobilitást;”

2. rész „felszólít a 2023. évi költségvetés növelésére az Erasmus+ és az Európai 
Szolidaritási Testület integrációs intézkedéseinek teljes körű végrehajtása 
érdekében;”

10. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „inkluzív módszerek kidolgozása”
2. rész a fenti szövegrész
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17. bek.
1. rész „támogat minden, a hallgatói mobilitás megkönnyítését célzó uniós 

kezdeményezést, például az Erasmus+ mobilalkalmazást, a „papírmentes 
Erasmus” programot és az európai diákigazolványt; „felhívja a Bizottságot, hogy 
alaposan vizsgálja meg az Erasmus+ és más programok szorosabb 
összekapcsolásának lehetőségét, valamint mozdítsa elő az ágazatközi 
együttműködést, többek között az Interrail programokat”

2. rész „a részvétel fokozása és a nagyobb egyenlőség előmozdítása érdekében, ami jobb 
hozzáférést biztosít a résztvevők, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők 
számára a környezetbarátabb közlekedési eszközökhöz; felhívja a Bizottságot, 
hogy tegye inkluzívabbá a DiscoverEU kezdeményezést is, lehetővé téve több 
ember részvételét;”

B. preb.
1. rész „mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Erasmus+ programot szabályozó 

rendelet hangsúlyt fektet a társadalmi befogadás előmozdítására és a sajátos 
nevelési igényű vagy kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek részvételére, 
az Erasmus+ befogadási és sokszínűségi stratégiában meghatározottak szerint, 
amely kiterjed a fogyatékossággal élő, az egészségügyi problémákkal és oktatási 
nehézségekkel küzdő, a más kulturális háttérrel rendelkező, valamint a gazdasági, 
földrajzi és társadalmi akadályokkal küzdő személyekre;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a jelenlegi, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
Erasmus+ program szorosan összekapcsolódik a zöld és a digitális átállással is;”

ID:
25. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és felhívják a figyelmet a szexuális sokszínűségre”
2. rész a fenti szövegrész

19. A Montenegróról szóló 2021. évi jelentés

Jelentés: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 504, 68, 16

rész.

1 +

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 474, 94, 17

rész.

1 +

27. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 503, 52, 27

rész.

1 +

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

42. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

44. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

45. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 506, 50, 35

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 13., 22. (2. rész), és 27. (2. rész) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
The Left:
22. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel 

(Frontex), az Europollal és az Eurojusttal, amelyek segítik Montenegrót a 
határigazgatásban,”

2. rész a fenti szövegrész

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

28. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyúttal a StratCom-ellenőrzést terjessze ki a nyugat-

balkáni országokból és szomszédaikból származó, határokon átnyúló 
dezinformációs fenyegetésekre;”

2. rész a fenti szövegrész

PPE:
42. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „teljes körűen hajtsák végre az Isztambuli Egyezmény 

normáit,”
2. rész a fenti szövegrész

44. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a transznemű személyek 

hormonterápiához való hozzáférésének biztosítása,”
2. rész a fenti szövegrész

45. bek.
1. rész „felszólítja Montenegrót, hogy megfelelően vonja be az LMBTIQ civil társadalmi 

szervezeteket a nemek jogi elismerésével foglalkozó új munkacsoport 
munkájába,”

2. rész „amelynek a nemek önrendelkezésen alapuló jogi elismerésén kell dolgoznia;”
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20. Az EU és Afrika közötti kereskedelmi kapcsolatok jövője

Jelentés: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 463, 43, 81

21. Az EU nemzetközi beruházási politikájának jövője

Jelentés: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 436, 69, 71


