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1. A Parlament eljárási szabályzata bizottsági ülésekről szóló 216. cikkének 
módosítása

Jelentés: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (rendelet módosításainak elfogadásához az összes 
parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4 képviselők NSz - 273, 300, 61

rész.

1/NSz + 565, 15, 52

2/NSz + 381, 194, 61

3/NSz - 339, 238, 57

216. cikk, 1. bek.

1 bizottság

4/NSz + 410, 175, 52

216. cikk, 4. bek. 2 bizottság +

5 képviselők NSz - 279, 301, 59216. cikk, 5. bek. után

3 bizottság +

Határozatra irányuló javaslat NSz + 555, 20, 63

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 1., 4., 5. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Képvislők, Verts/ALE:
1. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Az ülés összehívásakor”, „eseti alapon”, „kivéve a 

szavazásokat és a zárt üléseket.”
2. rész „Az ülés összehívásakor” és „eseti alapon”
3. rész  „kivéve a szavazásokat”
4. rész „és a zárt üléseket.”

Egyéb
Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva és Delara Burkhardt szintén támogatták a 4. és 5. 
módosítást.

2. Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: az 
éghajlat-politikai taxonómiáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus és 
a taxonómiai közzétételről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
módosítása

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0338/2022 (az összes parlamenti képviselő többsége 
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szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0338/2022
(ECON, ENVI bizottság)

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz - 278, 328, 33

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR zárószavazás

3. Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: A 
pozíciólimitek árualapú származtatott termékekre való alkalmazását és a 
pozíciólimitek alóli mentesség kérelmezésére vonatkozó eljárásokat 
meghatározó szabályozástechnikai standardok

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0345/2022 (az összes parlamenti képviselő többsége 
szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0345/2022
(Verts/ALE)

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz - 275, 348, 9

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: zárószavazás

4. Oroszország Ukrajna elleni inváziója: Válságintézkedések a halászati és az 
akvakultúra-ágazatbanVálságintézkedések a halászati és akvakultúra-
ágazatban ***I

Jelentés: Nuno Melo (A9-0182/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

9 bizottság NSz + 620, 10, 9
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5. A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés

Jelentés: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

7. bek. 17 ECR -

13. bek. 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

NSz + 340, 276, 21

3 PPE NSz + 594, 28, 14

rész.

1/NSz + 591, 31, 18

16. bek. után

4 PPE

2/NSz + 372, 237, 15

18. bek. 18 ECR ESz - 180, 336, 121

24. bek. 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

28. bek. 5 PPE +

30. bek. 19 ECR -

rész.

1 +

66. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

67. bek. 6 PPE +

72. bek. 20 ECR -

76. bek. 13 S&D NSz + 344, 276, 21

77. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 344, 261, 37

rész.

1 +

78. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 348, 257, 29
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

86. bek. 7 PPE NSz + 571, 48, 24

76. bek. 8 ID NSz - 123, 474, 42

90. bek. 9 ID NSz - 92, 506, 39

90. bek. után 10 ID NSz - 99, 472, 47

14. bev. hiv. után 14 képviselők -

1 PPE +33. bev. hiv. után

2 PPE +

I. preb. 15 ECR -

M. preb. 16 ECR ESz - 169, 343, 128

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 479, 81, 75

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 11., 13. mód.
PPE: 3., 4., 7. mód.
ID: 8., 9., 10. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 77. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
66. bek.
1. rész „szorgalmazza jogszabályok bevezetését az LMBTI+-személyek védelmére és az 

ellenük irányuló erőszak és gyűlölet-bűncselekmények üldözésére, valamint 
társadalmi befogadásuk előmozdítására; szorgalmazza az LMBTI-személyek 
egyenlőségére vonatkozó cselekvési terv (2021–2023) elfogadását, amely 2020 
óta nem valósult meg;”

2. rész „üdvözli, hogy következtetéseiben az azonos neműek jogaival és 
partnerkapcsolatával foglalkozó ágazatközi munkacsoport hivatalos ajánlást 
fogalmazott meg az azonos neműek közötti partnerkapcsolatról szóló törvény 
kidolgozására; felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul foglalkozzon ezzel az 
ajánlással;”

PPE:
78. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy az országban hozzáférhető és hatékony menekültügyi 

rendszert kell létrehozni, valamint integrációs szolgáltatások teljes körét a 
menedékkérők számára; hangsúlyozza, hogy növelni kell az átláthatóságot és az 
ellenőrzést az uniós forrásoknak a migráció területén történő elosztása és 
végrehajtása terén, különös tekintettel a Nemzetközi Migrációs Szervezet által 
felhasznált nagy összegű forrásokra;”

2. rész „aggodalmát fejezi ki a menekültek Bosznia-Hercegovinába való visszaszorításáról 
szóló számos hiteles jelentés miatt;”

Verts/ALE, Renew:
4. módosítás
1. rész „üdvözli az Európai Tanács által a 2022. június 23-i következtetéseiben 

valamennyi bosznia-hercegovinai politikai vezetőhöz intézett felhívást, hogy 
mielőbb hajtsák végre a 2022. június 12-i politikai megállapodásban 
meghatározott kötelezettségvállalásokat,”

2. rész „és sürgősen véglegesítsék az alkotmányos és választási reformot, amely 
lehetővé teszi az ország számára, hogy a Bizottság véleményével összhangban 
határozottan haladjon az európai úton;”

Egyéb
Marlene Mortler és Michael Gahler visszavonta aláírását a 14. módosításról.

6. A Szerbiáról szóló 2021. évi jelentés

Jelentés: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

3. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

ESz + 374, 215, 527. bek.

3 S&D ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

55. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

56. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

72. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

76. bek. 2 PPE +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 523, 78, 34

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 56. bek.
The Left: 10., 14. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
55. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Isztambuli Egyezmény teljes körű végrehajtására;”
2. rész a fenti szövegrész

72. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kölcsönös elismerésen alapuló”
2. rész a fenti szövegrész

The Left:
3. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU kül-, biztonság- és védelmi politikájához, így az 

Oroszország elleni szankciókhoz való teljes igazodás,”
2. rész a fenti szövegrész
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7. A Koszovóról szóló 2021. évi jelentés

Jelentés: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1/NSz + 505, 80, 54

11. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 405, 108, 120

12. bek. után 2 PPE +

30. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

53. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 525, 27, 86

55. bek. 1 Verts/ALE +

rész.

1/NSz + 614, 5, 18

70. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

86. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 533, 61, 40

B. preb. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 566, 46, 23

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 469, 96, 72

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 53. bek.; B. preb.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 6., 7., 11. bek. E. preb.
ID: 30. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy öt uniós 

tagállam még nem ismerte el Koszovót, és ismételten felszólítja őket, hogy ezt 
haladéktalanul tegyék meg”

2. rész a fenti szövegrész

ID:
70. bek.
1. rész „aggodalmát fejezi ki a folyamatos kivándorlás és a demográfiai hanyatlás miatt,”
2. rész „amelyek megfosztják Koszovót az olyannyira szükséges magasan képzett 

munkavállalóktól, köztük az egészségügyi dolgozóktól, ami káros hatással van az 
egészségügyi rendszerre, és felszólítja Koszovót, hogy vezessen be átfogó 
társadalmi-gazdasági intézkedéseket e kihívások kezelésére; üdvözli a koszovói 
foglalkoztatási szolgálatok kapacitásának javítását célzó reformok elindítását és a 
vonatkozó aktív munkaerőpiaci politikák végrehajtását, ideértve a továbbképzést 
és a munkahelyi képzést;”

86. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kormányának és parlamentjének.”
2. rész a fenti szövegrész

8. Az EU és a multilateralizmus védelme

Jelentés: Javi López (A9-0172/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

67. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 345, 237, 51

rész.

1 +

90. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

98. bek. után 1 előadó +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 454, 73, 112
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Képviselők:
67. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a környezeti jogok megsértése komoly hatással van az 

emberi jogok széles körére, beleértve az élethez, az önrendelkezéshez, az 
élelemhez, a vízhez és az egészséghez való jogot, valamint a kulturális, polgári és 
politikai jogokat; hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség és az emberi jogok 
összekapcsolódnak és összefüggenek egymással, és emlékeztet a tagállamok 
emberi jogi kötelezettségeire, hogy védeniük kell a biológiai sokféleséget, 
amelytől ezek a jogok függenek, beleértve azt is, hogy biztosítják a polgárok 
részvételét a biológiai sokféleséggel kapcsolatos döntésekben, valamint 
garantálják a hatékony jogorvoslathoz való hozzáférést a biológiai sokféleség 
csökkenése vagy romlása esetén;”

2. rész „támogatja a környezeti bűnözés tekintetében nemzetközi szinten megkezdett 
normatív erőfeszítéseket; e tekintetben annak előmozdítására ösztönzi az Uniót és 
a tagállamokat, hogy az ökocídiumot a Nemzetközi Büntetőbíróság Római 
Statútuma értelmében vett nemzetközi bűncselekményként ismerjék el;”

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

9. Az élelmezésbiztonság kezelése a fejlődő országokban

Jelentés: Beata Kempa (A9-0195/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 602, 15, 20

10. A szociális gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv

Jelentés: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ID NSz - 139, 489, 5

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 364, 241, 24

15. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

16. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

19. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 335, 293, 9

rész.

1 +

37. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/ESz + 373, 238, 24

rész.

1/NSz + 575, 29, 26

38. bek. bek. eredeti 
szöveg

2/NSz + 431, 93, 108

rész.

1 +

39. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

42. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

52. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

56. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

60. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

állásfoglalási indítvány (a szöveg egésze)
(EMPL bizottság)

NSz + 493, 75, 69

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. mód.
S&D: 38. bek.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
képviselők: 14., 15., 19., 56. bek.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Képviselők:
16. bek.
1. rész „kiemeli, hogy a munkavállalói kivásárlás lehetséges megoldás lehet a 

munkahelyek szerkezetátalakításból eredő elvesztésének megakadályozására; 
üdvözli a tagállamok meglévő kezdeményezéseit, amelyek célja, hogy üzleti 
támogató struktúrákat, többek között jogi tanácsadást, pénzügyi támogatást és az 
üzleti tervek kidolgozásához nyújtott segítséget, valamint a külső befektetők 
számára szükséges adatokat biztosítsanak a kivásárlási folyamat iránt érdeklődő 
munkavállalók és a munkavállalói kivásárlások során létrejövő szövetkezetek 
számára; ösztönzi a többi tagállamot, hogy hajtsanak végre hasonló 
kezdeményezéseket, és vegyék fel ezt a témát a 2023. évi tanácsi ajánlásba e 
kezdeményezések további regionális és nemzeti szintű támogatása érdekében;”

2. rész „hangsúlyozza a munkavállalók képviselőinek, köztük a szakszervezeteknek a 
szerepét a munkavállalói kivásárlást segítő szövetkezetek szövetségeivel való 
együttműködésben, amelynek célja a siker esélyeinek javítása;”

37. bek.
1. rész „kiemeli különösen a kohéziós politikai alapok, köztük az Európai Szociális Alap 

Plusz (ESZA+), valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap 
kulcsfontosságú szerepét a szociális gazdaság projektjeinek finanszírozásában; 
emlékeztet arra, hogy az ESZA+ egyedi célkitűzései közé tartozik valamennyi 
álláskereső, különösen a fiatalok számára a munkavállalás javítása, valamint az 
önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság előmozdítása;”

2. rész „emlékezteti a tagállamokat, hogy a közbeszerzési hatóságok az ESZA+ 
finanszírozást felhasználhatják a „szociális záradékok segítői”, azaz a szociális 
záradékok helyi szintű végrehajtásának előmozdításáért és támogatásáért felelős 
szakemberek finanszírozására, valamint arra, hogy tanácsot adjanak a 
hatóságoknak a szociális gazdaság számára elérhető pályázatok kiírási 
feltételeinek kidolgozásához;”

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

39. bek.
1. rész „támogatja a szociális vállalkozókat megcélzó szociális innovációs nemzeti 

kompetenciaközpontok és egy európai szociális innovációs kompetenciaközpont 
létrehozását; emlékezteti azonban a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
szociális innovációt a szociális gazdaság valamennyi szervezete gyakorolja, 
beleértve a nonprofit szociális szolgáltatókat és a szociális vállalkozókat is; 
felszólítja a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a nonprofit szociális szolgáltatási 
ágazat sajátos kihívásaival, hogy az ágazat tovább haladhasson az innováció 
útján;”

2. rész „az ESZA+ vagy az Erasmus+ projekt keretében nyújtott támogatások és 
segélyek megtartásával egyidejűleg”

42. bek.
1. rész „felkéri a Bizottságot, hogy az általános csoportmentességi rendelet következő 

felülvizsgálatakor terjessze ki a rendelet hatályát, és megfelelően vegye 
figyelembe a szociális gazdasági szervezetek a finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáféréssel és a piacfejlesztéssel kapcsolatos sajátos igényeit;”

2. rész „felkéri a Bizottságot, hogy jobban vegye figyelembe a szociális megfontolásokat 
az állami támogatások terén, például a hátrányos helyzetű munkavállalók, köztük 
a fogyatékossággal élő személyek felvételének előmozdítását, különösen a 
Covid19 utáni helyreállítással összefüggésben, az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően tárjon fel különböző, tényeken alapuló lehetőségeket a 
szociális gazdasági szervezetek fejlődésének támogatására, és biztosítson 
egyértelműséget és iránymutatást a nemzeti hatóságok számára a szociális 
gazdasági szervezetek állami támogatás útján történő támogatásának 
jogalapjával kapcsolatban;”
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52. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy 

a szociális gazdasági szervezeteknek nyújtott valamennyi uniós pénzügyi 
támogatást tegyék függővé az alkalmazandó munka- és foglalkoztatási 
feltételeknek és/vagy a jogszabályban előírt és/vagy a kollektív szerződésekből 
eredő munkáltatói kötelezettségeknek való megfeleléstől;”

2. rész a fenti szövegrész

60. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jelöljenek ki a szociális gazdaságért felelős 

koordinátorokat, és”
2. rész a fenti szövegrész

11. Az interszekcionális megkülönböztetés az Európai Unióban: az afrikai, 
közel-keleti, latin-amerikai és ázsiai származású nők társadalmi-gazdasági 
helyzete

Jelentés: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra 
irányuló indítvány

NSz + 438, 133, 58

12. A globális adómegállapodást fenyegető nemzeti vétók

Állásfoglalásra irányuló indítványok: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-
0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, képviselők)

3. bek. után 1 The Left NSz - 104, 509, 18

4. bek. után 2 The Left NSz - 82, 515, 33

3 The Left NSz - 146, 456, 32

4 The Left NSz - 136, 447, 23

8. bek. után

5 The Left NSz - 124, 475, 20
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

11. bek. után 6 The Left NSz - 98, 491, 42

13. bek. után 7 Verts/ALE NSz - 193, 276, 163

15. bek. után 8 Verts/ALE NSz - 208, 275, 152

11 The Left NSz - 152, 453, 32

12 The Left NSz - 152, 414, 62

16. bek.

13 The Left NSz - 94, 347, 192

14 The Left NSz - 192, 283, 155

15 The Left NSz - 73, 340, 222

16. bek. után

16 The Left NSz - 81, 336, 213

17. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 330, 256, 52

19. bek. 17 The Left NSz - 64, 492, 79

D. preb. után 9 The Left -

I. preb. után 10 The Left -

M. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 349, 252, 29

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 450, 132, 55

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew ↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. mód. zárószavazás
Verts/ALE: 17. bek. 7., 8. mód. zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 17. bek.
PPE: M. preb.


