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MELLÉKLET
A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+ elfogadva
- elutasítva
¯ tárgytalan
V visszavonva
NSz (..., ..., ...) név szerinti szavazás (mellette, ellene, 

tartózkodás)
ESz (...,...,...) elektronikus szavazás (mellette, ellene, 

tartózkodás)
rész részenkénti szavazás
kül külön szavazás
mód módosítás
MM megegyezéses módosítás
MR megfelelő rész
T módosítás törlése
= azonos módosítások
§ bekezdés
cikk cikk
preb preambulumbekezdés
ÁLL.IND állásfoglalási indítvány
KÖZ.ÁLL.IND közös állásfoglalási indítvány
TITK titkos szavazás
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1. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály ***I

Jelentés: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

564 bizottság NSz + 539, 54, 30

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

A Bizottság 
nyilatkozata

565 bizottság +

2. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály ***I

Jelentés: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

256 bizottság NSz + 588, 11, 31

3. Az euró Horvátország általi 2023. január 1-jei bevezetése *

Jelentés: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Bizottsági javaslat NSz + 539, 45, 48
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4. Az EU/Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás: 
végrehajtási jegyzőkönyv ***

Ajánlás: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a Tanács 
határozattervezete

NSz + 477, 37, 117

5. Ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedések Moldova számára***I

Jelentés: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Bizottsági javaslat NSz + 572, 28, 32

6. A nők szegénysége Európában

Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. 3 képviselők NSz + 360, 76, 197

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 372, 218, 38

rész.

1 +

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1/NSz + 607, 7, 16

2/NSz + 519, 18, 86

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

3/NSz + 483, 55, 85

rész.

1/NSz + 602, 8, 21

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 403, 114, 106
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

27. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

29. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 454, 73, 89

40. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

2 +

3 +

41. bek. bek. eredeti 
szöveg

4 +

42. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

45. bek. után 2 előadó +

rész.

1/NSz + 472, 59, 100

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 336, 269, 24

G. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

V. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

W. preb. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz - 250, 333, 48

AJ. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz - 249, 355, 28

AK. preb. után 1 előadó +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 535, 18, 79
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 3. mód.
S&D: 16., 26., 29. bek. E., AJ. preb.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők 6., 29., 40., 4. bek. G., AJ. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
14. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a kiskereskedelmi dolgozók és a takarítószemélyzet nagy 

többsége nő, és gyakran minimálbérért dolgoznak, és hogy a Covid19-
világjárvány pedig tovább növelte esetükben a szegénység kockázatát;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy sürgősen javítani kell a béreket és küzdeni kell a bizonytalan 
foglalkoztatás ellen; sürgeti a tagállamokat, hogy tisztességes bérek és 
munkakörülmények, és különösen megfelelő munkaszerződések megkötése révén 
javítsák az egészségügyi szakemberek jogállását;”

16. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a nők gyakran akaratlanul és aránytalanul nagy mértékben 

dolgoznak bizonytalan munkakörülmények között, ideértve a részmunkaidős és a 
rosszul fizetett, a határozott idejű és a kötetlen munkaidős szerződések nagy 
arányát;” kivéve: „ideértve a részmunkaidős és a rosszul fizetett, a határozott 
idejű és a kötetlen munkaidős szerződések nagy arányát;”

2. rész „ideértve a részmunkaidős és a rosszul fizetett, a határozott idejű és a kötetlen 
munkaidős szerződések nagy arányát;”

3. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy hajtsák végre a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet 
ajánlásait arra vonatkozóan, hogy csökkentsék a bizonytalan munkák mértékét, 
például korlátozzák azokat a körülményeket, amelyekben bizonytalan szerződések 
használhatók, és korlátozzák annak az időtartamnak a hosszát, ameddig a 
munkavállalók ilyen szerződéssel alkalmazhatók;”

26. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a prostitúciót,”
2. rész a fenti szövegrész

27. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emellett az EU és Bulgária, Csehország, Magyarország, 

Lettország, Litvánia és Szlovákia erősítse meg az isztambuli egyezményt;”
2. rész a fenti szövegrész

41. bek.
1. rész „üdvözli az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló irányelv 

elfogadására irányuló, folyamatban lévő tárgyalásokat;”
2. rész „felhívja az uniós intézményeket, hogy fogadjanak el egy olyan uniós keretet, 

amely előnyben részesíti az országonkénti minimálbér létrehozását vagy 
kiigazítását, többek között a valós áron kínált áruk és szolgáltatások nemzeti 
kosara alapján, beleértve többek között a megfelelő lakhatást, az egészséges és 
kiegyensúlyozott élelmiszereket, a ruházatot, a fenntartható közlekedést és 
energiát, az egészségügyet és a gondozást, valamint az emberek számára a 
társadalomban, a kultúrában és az oktatásban való érdemi részvételt lehetővé 
tevő erőforrásokat, amelyek olyan tisztességes életszínvonalat biztosítanának, 
amely részben segítene csökkenteni az aktív keresők szegénységét, különösen a 
nők esetében;”

3. rész „méltányos és megfelelő minimálbéreket kér a tagállamokban, mint a 
méltányosabb bérelosztás biztosításához és a nők és férfiak munkaerőpiaci 
védelmét szolgáló bérküszöb garantálásához szükséges biztosíték;”

4. rész „úgy véli, hogy a minimálbér keretének létrehozását egyértelmű szabályok, 
átlátható eljárások és hatékony gyakorlatok révén, a megfelelőség értékelésére 
szolgáló kritériumok és irányadó mutatók alkalmazásával és többek között a 
tanácsadó szervek hozzájárulásával, valamint a szociális partnerek bevonásával 
kell megvalósítani és megőrizni;”
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E. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a teljes szakpolitikai ciklusban”
2. rész a fenti szövegrész

V. preb.
1. rész „mivel bár a nők által dominált ágazatokban végzett munka alapvető fontosságú 

és magas társadalmi-gazdasági értékkel bír, azt alulértékelik, és kevesebb fizetést 
fizetnek érte, mint a férfiak által uralt ágazatokban végzett munkáért;”

2. rész „mivel sürgősen újra kell értékelni a bérek megfelelőségét a nők által uralt 
ágazatokban azok társadalmi és gazdasági értékéhez kapcsolódóan, és előre kell 
lépni a minimálbérek, a minimumjövedelem és a bérek átláthatósága terén az 
uniós szabályozásban;”

W. preb.
1. rész „mivel a munkához való jog elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a nők 

gazdasági függetlenséget, szakmai kiteljesedést és tényleges egyenlő jogokat 
élvezzenek; "

2. rész „mivel ezért fel kell számolni a bizonytalan foglalkoztatást egyrészt azon elv 
kötelező alkalmazásával, hogy minden tényleges munkához állandó munkahelyet 
kell létrehozni, másrészt a jogokat biztosító munkahelyekhez való jog 
elismerésével és megerősítésével;”

7. Az EU és az Interpol közötti együttműködési megállapodásról szóló 
tárgyalások

Jelentés: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ajánlásra irányuló 
javaslat

NSz + 607, 13, 11

8. Az indiai–csendes-óceáni térségre vonatkozó, a kereskedelem és a 
beruházások területén alkalmazandó stratégia

Jelentés: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 458, 51, 124
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9. Az EU és India közötti jövőbeli kereskedelmi és beruházási együttműködés

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 482, 107, 40

10. A gondozással kapcsolatos közös európai fellépés

Jelentés: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ECR, ID NSz - 133, 485, 11

rész.

1 +

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

26. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 349, 269, 13

rész.

1 +

34. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 339, 219, 73

36. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

37. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.42. bek. bek. eredeti 
szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

49. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 385, 126, 111

rész.

1 +

59. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

61. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

83. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 347, 265, 18

rész.

1 +

2 +

86. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

rész.

1 +

96. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

104. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 351, 259, 21

rész.

1 +

108. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

110. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

AX. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

BC. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

BI. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze)
(EMPL, FEMM bizottság)

NSz + 436, 143, 54

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR, ID: 1. módosítás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 26., 36., 49. bek. BI. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
AX preambulumbekezdés
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyetemes”
2. rész a fenti szövegrész

BC. preb.
1. rész a szöveg egésze, kivéve: „lehetőség szerint ingyenes”
2. rész a fenti szövegrész

16. bek.
1. rész a teljes szöveg, kivéve: „alapvető”
2. rész a fenti szövegrész

28. bek.
1. rész a teljes szöveg, kivéve: „törvényi”
2. rész a fenti szövegrész

34. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „érinti”
2. rész a fenti szövegrész

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

42. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a mindenki számára elérhető”
2. rész a fenti szövegrész

59. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és egyetemes”
2. rész a fenti szövegrész
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61. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy szervezzen egy ápolási-gondozási témájú 

csúcstalálkozót a szociális védelem és jóléti állam uniós jövőjével foglalkozó 
magas szintű munkacsoport munkájához, amelynek célja, hogy alapos és inkluzív 
megbeszélést folytasson valamennyi érintett érdekelt féllel, például a szociális 
partnerekkel, az érdekcsoportokkal, a betegképviseleti szervezetekkel, a 
gondozók szervezeteivel, a gondozásban részesülőkkel és azok képviselőivel, a 
hatóságokkal, a civil társadalommal, a nonprofit szervezetekkel, a szolgáltatókkal 
és a közösségi gondozással foglalkozó egyéb szakértőkkel, hogy 2030-ra hosszú 
távú platformot hozzanak létre, innovatív gondozási megoldásokat dolgozzanak ki, 
biztosítsák az időtálló ápolási-gondozási rendszereket, fokozatosan 
megszüntessék az intézményesített ellátást és közösségi vagy családi alapú 
ápolásra és gondozásra és/vagy személyre szabott költségvetésekre és személyre 
szabott ellátás kialakítására térjenek át; felhívja a Bizottságot, hogy a 
közberuházásokat irányítsa a tartós ápolási-gondozási szolgáltatások felé az uniós 
pénzügyi eszközök felhasználása során,”

2. rész „és terjesszen elő egy, a hosszú távú, formális és informális ápolásról és 
gondozásról szóló keretirányelvet, amely lefektetné az alapelveket, és tényeken 
alapuló kritériumokat határozna meg a hozzáférhető és integrált, minőségi tartós 
ápolási-gondozási és támogatási szolgáltatások számára az egész Eu-ban;”

83. bek.
1. rész „elismeri, hogy ezt a gondozást gyakran be nem jelentett vagy nem megfelelően 

bejelentett keretek és kizsákmányoló körülmények között nyújtják, ami hatással 
van a munkavállalók és családjaik, valamint a gondozási szolgáltatásokat igénybe 
vevők jogaira és jóllétére; aggodalmát fejezi ki a házi gondozók 
munkakörülményei miatt is, akik főként nők, köztük migráns nők, akik közül sokan 
nem egyértelmű javadalmazási feltételekkel, a társadalmi elszigetelődés 
kockázatával és a jogaik megfelelő érvényesítésére szolgáló mechanizmusok 
hiányával szembesülnek; „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
küzdjenek a be nem jelentett munkavégzés ellen,”

2. rész „és hozzanak létre egyértelmű jogi keretet, amely a szociális védelem biztosítása 
mellett valamennyi gondozó számára előmozdítja a minőségi munkahelyeket;”

86. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli ezért az Európai Bizottságnak a megfelelő 

minimálbérekről szóló irányelvjavaslatát, amely biztosítaná a gondozási 
ágazatban a legalacsonyabb bérezésű munkavállalók méltányosabb bérezését, 
valamint a bérek átláthatóságáról szóló irányelvjavaslatát, amely megoldaná az 
EU-ban az „egyenlő munkáért járó egyenlő bérekhez” való alapvető jog tartósan 
elégtelen érvényesítésének problémáját;” és „abban az esetben, ha nincs valós 
élet-összehasonlító tényező (ahogyan az az erősen női dominanciával rendelkező 
ágazatokban gyakran előfordul), hipotetikus összehasonlítási alapot lehet 
alkalmazni;”

2. rész „üdvözli ezért az Európai Bizottságnak a megfelelő minimálbérekről szóló 
irányelvjavaslatát, amely biztosítaná a gondozási ágazatban a legalacsonyabb 
bérezésű munkavállalók méltányosabb bérezését, valamint a bérek 
átláthatóságáról szóló irányelvjavaslatát, amely megoldaná az EU-ban az „egyenlő 
munkáért járó egyenlő bérekhez” való alapvető jog tartósan elégtelen 
érvényesítésének problémáját;”

3. rész „abban az esetben, ha nincs valós élet-összehasonlító tényező (ahogyan az az 
erősen női dominanciával rendelkező ágazatokban gyakran előfordul), hipotetikus 
összehasonlítási alapot lehet alkalmazni;”

96. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg a társadalmi párbeszédet és 

mozdítsák elő a kollektív tárgyalásokat és a kollektív szerződéseket az állami és a 
magánszektorbeli gondozási ágazatban, mind a profitorientált, mind a nonprofit 
szektorban, mind intézményes, mind pedig otthoni keretekre is kiterjedően, mint 
a foglalkoztatás és a munkakörülmények javításának és a nemek közötti 
bérszakadék leküzdésének kulcsfontosságú mechanizmusait,”

2. rész „és mint a minimálbér, illetve általában a bérek emelésének leghatékonyabb 
eszközeit;”
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104. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy európai gondozási megállapodást az ápolási-

gondozási stratégia után,” és „a nemi szempontból transzformatív”
2. rész a fenti szövegrész

108. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólít különösen az uniós gondozási stratégia 

végrehajtásáról szóló rendszeres jelentéstételre, valamint az európai 
szemeszterben és az országspecifikus ajánlásokban figyelembe vett, gondozással 
kapcsolatos mutatókra;”

2. rész a fenti szövegrész

110. bek.
1. rész „rámutat a minimumjövedelem és a minimálnyugdíj-rendszerek egyértelmű 

előnyeire az ápolási-gondozási és támogatási szolgáltatásokhoz való időben 
történő és hatékony hozzáférés tekintetében, tekintettel a megfelelő 
minimumjövedelemről szóló, küszöbön álló bizottsági ajánlásra, valamint a 
gondozók – különösen a nem hivatalos, nem fizetett gondozást nyújtók – 
tisztességes életszínvonalának biztosítására,”

2. rész „és felhívja a Bizottságot, hogy hangsúlyozza az azzal kapcsolatos bevált 
gyakorlatok mérlegelésének és cseréjének fontosságát, hogy miként lehet a 
nyugdíjrendszerekben a gondozási feladatokat az egész életciklus során 
figyelembe venni;”

Egyéb

Beata Szydło visszavonta támogatását a 1. módosítástól.

11. Mentális egészség a munka digitális világában

Jelentés: Maria Walsh (A9-0184/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 526, 77, 20

19. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 342, 237, 42

rész.

1/NSz + 593, 26, 11

21. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 434, 119, 75

rész.

1/NSz + 594, 21, 11

22. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 404, 144, 75

rész.

1/NSz + 610, 13, 8

28. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 402, 151, 69
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 463, 80, 86

41. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 399, 168, 59

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 501, 47, 85

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 19., 21., 22., 28., 41. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők:
19. bek.
1. rész a teljes szöveg, kivéve: „a szülők között át nem ruházható fizetett szabadságok 

révén”
2. rész a fenti szövegrész

21. bek.
1. rész a teljes szöveg, kivéve: „felhívja a Bizottságot, hogy hogy tegyen javaslatot egy 

olyan jogi keretre, amely a távmunkára vonatkozó minimumkövetelményeket 
állapít meg az egész EU-ban, a távmunkások munkakörülményeinek 
veszélyeztetése nélkül; hangsúlyozza, hogy egy ilyen jogalkotási keretnek 
tisztáznia kell a munkafeltételeket, biztosítania kell, hogy az ilyen munka 
önkéntes alapon történjen, és hogy a távmunkások jogai, a munka és a magánélet 
közötti egyensúly, munkaterhelése és teljesítménynormái egyenértékűek 
legyenek a munkáltató létesítményeiben dolgozó hasonló munkavállalókéval; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogyatékossággal élő személyek 
számára biztosítsanak akadálymentesítő és az inkluzív technológiára vonatkozó 
intézkedéseket; megjegyzi, hogy ezt a keretet a tagállamokkal és az európai 
szociális partnerekkel konzultálva kell kidolgozni, teljes mértékben tiszteletben 
tartva a nemzeti munkaerőpiaci modelleket, és figyelembe véve a az európai 
szociális partnerek távmunkáról, illetve digitalizációról szóló 
keretmegállapodásait;”

2. rész a fenti szövegrész

22. bek.
1. rész a teljes szöveg, kivéve: „felszólítja a Bizottságot, hogy a szociális partnerekkel 

konzultálva tegyen javaslatot egy, a minimális standardokról és feltételekről szóló 
irányelvre, hogy valamennyi munkavállaló hatékonyan gyakorolhassa a 
lecsatlakozáshoz való jogát, és szabályozhassa a meglévő és új digitális eszközök 
munkacélú használatát, összhangban a Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó 
2021. január 21-i parlamenti állásfoglalással, amely ajánlásokat fogalmaz meg a 
lecsatlakozáshoz való jogról, valamint figyelembe véve az európai szociális 
partnerek digitalizációról szóló keretmegállapodását;”

2. rész a fenti szövegrész
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28. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a munkavállalók mentális egészségének és biztonságának 

javítását ösztönző jelenlegi intézkedések elégtelenek, különösen ami a 
pszichoszociális kockázatok értékelését és kezelését illeti; felhívja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre mechanizmusokat a szorongás, a depresszió és a kiégés 
megelőzésére és a pszichoszociális problémákkal küzdő munkavállalók 
munkahelyre való visszailleszkedésére; emlékeztet arra, hogy e célból alapvető 
fontosságú a munka egyéni és szervezeti megközelítése; megjegyzi azonban, 
hogy ezek az egészségügyi feltételek számos tényezőtől függhetnek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a szociális partnerekkel konzultálva vizsgálja felül a munkahelyi 
megbetegedések kezelésének európai ütemtervéről szóló 2003. szeptember 19-i 
bizottsági ajánlást, és fűzzön ahhoz kiegészítéseket, például a munkavégzéssel 
összefüggő váz- és izomrendszeri zavarok, a munkavégzéssel kapcsolatos 
mentális zavarok, különösen a depresszió, a kiégés, a szorongás és a stressz, az 
azbeszttel kapcsolatos valamennyi betegség és a bőrrák, valamint a reumatikus 
és krónikus gyulladás tekintetében;”

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy a szociális partnerekkel folytatott konzultációt 
követően alakítsa át ezt az ajánlást egy olyan irányelvvé, amely létrehozza a 
foglalkozási betegségek minimális jegyzékét, és meghatározza a foglalkozási 
betegségek elismerésére vonatkozó minimumkövetelményeket és az érintett 
személyek megfelelő kártérítését;”

41. bek.
1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Parlamenttel együttműködve és 

a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva tegyenek javaslatot egy közös jogi 
keretre a szakmai gyakorlatok és tanulószerződéses gyakorlati képzések 
méltányos díjazásának biztosítása érdekében, elkerülve a kizsákmányoló 
gyakorlatokat;”

2. rész „felhívja a Bizottságot egy ajánlás kidolgozására annak biztosítása érdekében, 
hogy a szakmai gyakorlatok, a tanulószerződéses gyakorlati képzések és a 
munkavállalás előtti szakmai gyakorlatok munkatapasztalatnak számítsanak, és 
következésképpen biztosítsák a szociális juttatásokhoz való hozzáférést;”

12. Bankunió – 2021. évi éves jelentés

Jelentés: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 494, 100, 19


