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A SZAVAZÁS EREDMÉNYE
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tartózkodás)
rész részenkénti szavazás
kül külön szavazás
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MM megegyezéses módosítás
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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. Zen kardinális és a 612-es segélyalap kurátorainak letartóztatása 
Hongkongban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-
0361/2022, B9-0362/2022, B9-0364/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, képviselők)

3. bek. 1 ECR NSz - 242, 300, 10

rész.

1 +

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

+

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 1. módosítás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
10. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgősségi vízumokat adnak ki, és ideiglenes menedéket 

nyújtanak a tagállamokban a Hongkongból menekülők számára;”
2. rész a fenti szövegrész
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2. Az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzete Brazíliában, többek 
között Dom Philips és Bruno Pereira meggyilkolása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-
0351/2022, B9-0354/2022, B9-0355/2022, B9-0357/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0348/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, képviselők)

rész.

1 +

2/ESz + 335, 226, 12

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

6. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

7. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

8. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1/Esz + 347, 193, 31

2 +

D. preb. bek. eredeti 
szöveg

3 +

rész.

1 +

E. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

F. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

I. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 362, 16, 200

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew ↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: D., F. preb, 6., 7., 8. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
D. preb.
1. rész „mivel Brazíliában az emberi jogok folyamatos romlása a korlátozó jogszabályi 

változásokkal és a környezetvédelmi ügynökségek finanszírozásának 
csökkentésével, valamint a fokozódó belső erőszakkal összefüggésben történik;”

2. rész „mivel Brazília őslakos népeit szisztematikus támadások érik, jogaik védelme nem 
biztosított, valamint egyre több támadást és gyilkosságot követnek el ellenük;” 
„mivel a Covid19-világjárvány aránytalanul érintette a brazil őslakos 
közösségeket;”, kivéve „ jogaik védelme nem biztosított,”

3. rész a fenti szövegrész

E. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „anélkül, hogy e jog elismerésének bármilyen időbeli 

korlátja lenne;”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
2. bek.
1. rész „határozottan elítéli az emberi jogi jogvédők, a környezetvédők, az őslakos népek, 

a kisebbségek és az újságírók ellen elkövetett egyre gyakoribb erőszakot, 
támadásokat és zaklatást;”

2. rész „sajnálatát fejezi ki Bolsonaro elnök folyamatos agresszív retorikája, szóbeli 
támadásai és megfélemlítő nyilatkozatai miatt;”

3. rész „sajnálatát fejezi ki a nők, lányok, környezetvédők és őslakosok ellen elkövetett 
szexuális és nemi alapú erőszak miatt, és emlékeztet arra, hogy ez emberi jogaik 
és méltóságuk súlyos megsértésének minősül;”



P9_PV(2022)07-07(VOT)_HU.docx 6 PE 734.820

I. preb.
1. rész „mivel a Javari-völgy, akárcsak a brazil Amazonas más régiói, a szervezett 

bűnözők és az illegális halászattal, vadászattal, bányászattal, illegális 
fakitermeléssel és kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó földfoglalók által 
vezetett intenzív konfliktusok színhelye;”

2. rész „mivel az erdőirtás 80%-át világszerte az erdők mezőgazdasági földterületekké – 
például marhahús, szója és pálmaolaj előállítása céljából – történő átalakítása 
okozza;” „mivel 2019 óta drámaian megnőtt az erdőirtás a brazíliai Amazonasban, 
többek között 2021-ben 22%-kal ugrott meg 2020-hoz képest, ami 2006 óta a 
legmagasabb arány;”

ID, ECR:
F. preb.
1. rész „mivel 2021. október 22-én több helyi civil társadalmi csoport részt vett az Emberi 

Jogok Amerikaközi Bizottsága (IACHR) nyilvános meghallgatásán, hogy elítéljék az 
emberi jogi jogvédők és a környezetvédők ellen Brazíliában elkövetett 
jogsértéseket;”

2. rész „mivel 2021 augusztusában Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) 
szervezet panaszt nyújtott be a Nemzetközi Büntetőbírósághoz Bolsonaro elnök 
ellen emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás miatt, „kifejezett, 
szisztematikus és szándékos őslakosellenes politikája alapján”;”

3. A Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzete Tádzsikisztánban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-
0353/2022, B9-0356/2022, B9-0359/2022, B9-0363/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, képviselők)

Állásfoglalásra irányuló indítvány NSz + 520, 24, 31

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: zárószavazás
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4. Az Ukrajna elleni orosz invázió: az Ukrajna által kiállított járművezetői 
okmányokra vonatkozó átmeneti intézkedések ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a szöveg egésze 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

Bizottsági javaslat NSz + 561, 6, 5

5. Az uniós korlátozó intézkedések megsértésének az EUMSZ 83. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények közé történő felvétele 
***

Határozatra irányuló javaslat (COM(2022)0247 - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a Tanács 
határozattervezete

NSz + 509, 58, 19

6. Rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás Ukrajnának ***I

Határozatra irányuló javaslat (COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Bizottsági javaslat NSz + 522, 17, 25
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7. Fenntartható légijármű-üzemanyagok (a ReFuelEU légiközlekedési 
kezdeményezés)

Jelentés: Søren Gade (A9-0199/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-8, 
10-13, 
15, 17-
19, 21, 
24, 26-
32, 35-
36, 39-
45, 48-
50, 55-
64, 66-
69, 71-
78, 80, 
83, 87-
94, 99-

101, 
103

bizottság +

rész.

1 +

2 +

3 +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

14 bizottság

4/Esz + 334, 231, 16

16 bizottság kül. +

rész.

1 +

2/ESz + 341, 228, 5

3 +

23 bizottság

4 +

33 bizottság kül. +

rész.

1 +

2 +

3/ESz - 187, 358, 39

34 bizottság

4 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

37 bizottság kül. +

rész.

1 +

2 +

3 +

38 bizottság

4 +

rész.

1 +

2 +

51 bizottság

3 +

rész.

1 +

53 bizottság

2 +

54 bizottság kül. +

65 bizottság kül. +

79 bizottság kül. +

82 bizottság kül. +

84 bizottság kül. +

85 bizottság kül. +

rész.

1 +

86 bizottság

2 -

96 bizottság kül/ESz + 347, 220, 3

97 bizottság kül. +

rész.

1 +

2 +

98 bizottság

3 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

3. cikk, 1. bek., 3. 
franciabekezdés után

111 Verts/ALE ESz - 125, 443, 8

rész.

1 +

2/ESz + 311, 249, 20

3/NSz + 354, 194, 25

46 bizottság

4/Esz + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

rész.

1 ↓

3. cikk, 1. bek., 5. 
franciabekezdés

bek. eredeti 
szöveg

2 ↓

113 Verts/ALE ESz - 165, 400, 113. cikk, 1. bek., 8. 
franciabekezdés

47 bizottság +

3. cikk, 1. bek., 10. 
franciabekezdéset 

után

114 Verts/ALE -

4. cikk, 1. bek. 52 bizottság +

117 Verts/ALE ESz - 249, 295, 17

rész.

1/NSz + 440, 126, 10

2/NSz + 290, 268, 13

3/NSz + 333, 239, 14

4/NSz + 323, 236, 17

4. cikk, 1. bek. után

134 Verts/ALE

5/NSz - 257, 315, 13
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6/NSz + 283, 282, 13

136 Verts/ALE NSz ↓

119 Verts/ALE -4. cikk, 2. bek. után

118 Verts/ALE NSz - 239, 329, 12

4. cikk után 120 Verts/ALE -

70 bizottság +9. cikk, 1. bek., c) 
pont

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

9. cikk, 1. bek., c) 
pont után

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -9. cikk után

95 bizottság +

126 Verts/ALE -

rész.

1 +

11. cikk, 3. bek.

81 bizottság

2 +

14. cikk, 1. bek. után 133 Verts/ALE NSz - 167, 403, 14

104T ECR NSz - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

I. melléklet, a) pont

102MR
1

bizottság NSz + 374, 193, 7

105 ECR NSz - 128, 453, 3

rész.

1/NSz + 333, 173, 73

102MR
2

bizottság

2/NSz + 371, 187, 11

I. mellékelt, b) pont

128 Verts/ALE ↓

106 ECR NSz - 123, 450, 6

rész.

I. melléklet, c) pont

129 Verts/ALE

1 -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 -

3 -

107 ECR -

rész.

1 -

130 Verts/ALE

2 -

rész.

1/NSz + 385, 186, 10

I. melléklet, d) pont

102MR
3

bizottság

2/NSz + 377, 192, 9

rész.

1 -

131 Verts/ALE

2 -

rész.

1/NSz + 386, 178, 9

I. melléklet, e) pont

102PM
R4

bizottság

2/NSz + 378, 187, 9

rész.

1/NSz - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/NSz - 131, 430, 10

rész.

1/NSz + 392, 177, 9

I. melléklet, f) pont

102MR
5

bizottság

2/NSz + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -8 
preambulumbekezdés

9 bizottság +

20 bizottság NSz + 430, 105, 41

rész.

1 ↓

19. preb.

bek. eredeti 
szöveg

2 ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

109 Verts/ALE -21. preb. után

25 bizottság +

110 Verts/ALE -26. preb. után

22 bizottság +

Bizottsági javaslat NSz + 334, 95, 153

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 102. mód.
Verts/ALE: 20., 104., 105., 106., 118., 132., 133., 134., 136. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
The Left: 85., 86. mód.
Verts/ALE: 16., 33., 34., 37., 38., 54., 65., 79., 82., 84., 95., 96. és 97. mód.
S&D: 16., 38., 51., 96., 97., 98. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
102MR2. mód
1. rész „6 %”
2. rész „2 %”

102MR3. mód
1. rész „37 %”
2. rész „13 %”

mód: 102PC4
1. rész „54 %”
2. rész „27 %”

Verts/ALE:
38. mód.
1. rész „Rugalmassági mechanizmust kell létrehozni az e rendelet alkalmazásának 

kezdetétől számított 10 éves átmeneti időszak biztosításával a 
légijárműüzemanyag-forgalmazók és a légijármű-üzembentartók számára annak 
érdekében, hogy észszerű időt kapjanak a szükséges technológiai és logisztikai 
beruházások megvalósítására. Ebben a szakaszban a „book & claim” rendszer 
elemei használhatók, lehetővé téve a légijárműüzemanyag-forgalmazók számára 
a nagyobb arányban fenntartható légijármű-üzemanyagot tartalmazó 
üzemanyagok felhasználását a fenntartható légijármű-üzemanyagok alacsonyabb 
arányának kompenzálására, vagy annak ellensúlyozására, ha a hagyományos 
légijármű-üzemanyag kisebb vagy logisztikai szempontból korlátozott 
repülőtereken korlátozottan elérhető. Ez a rugalmassági mechanizmus segítene 
megőrizni a légi összeköttetéseket is azáltal, hogy megakadályozza, hogy a 
kevésbé összekapcsolt európai régiókat, ahol kevesebb alternatív közlekedési 
mód áll rendelkezésre, aránytalanul érintsék az e rendeletből fakadó 
kötelezettségek.”

2. rész „Annak érdekében, hogy a piaci szereplők ne éljenek vissza az esetleges piaci 
erőfölénnyel, a Bizottságnak ezen átmeneti időszak alatt teljes mértékben ki kell 
használnia az EUMSZ 102. cikkében meghatározott versenyjogi hatáskörét.”

3. rész „A 10 éves átmeneti időszakot követően”
4. rész „a belső piaci verseny indokolatlan torzulásainak megelőzése érdekében az e 

rendelet hatálya alá tartozó valamennyi uniós repülőteret el kell látni a 
fenntartható légijármű-üzemanyagok egységesen meghatározott minimális 
részarányával.”
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3. cikk, 1. bek., 5. franciabekezdése
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kiszolgáló”
2. rész a fenti szövegrész

51. módosítás
1. rész „- „SAF rugalmassági mechanizmus”:” „a 4. és az 5. cikk alkalmazása kezdetének 

– a 15. cikkel összhangban megállapított – időpontjától számított 10 éves 
időszakra létrehozandó rendszer, amelynek révén a fenntartható légijármű-
üzemanyagok kínálatát és elterjedését a piaci szabadság határozza meg, és 
egyúttal biztosítja a légijármű-üzembentartók és a légijárműüzemanyag-
forgalmazók számára a kellő rugalmasságot ahhoz, hogy a fenntartható légijármű-
üzemanyagok elosztását és használatát költséghatékonyan szervezzék meg a 
tetszésük szerinti uniós repülőtéren és az igényeikkel arányosan.” „Ilyen 
rendszer”

2. rész „A forgalomképes tanúsítási (book & claim) mechanizmus elemeit magában 
foglaló”

3. rész „A forgalomképes tanúsítási (book & claim) mechanizmus elemeit magában 
foglaló ilyen rendszer lehetővé teheti a légijármű-üzembentartók számára, hogy 
légijárműüzemanyag-forgalmazókkal kötött szerződés alapján fenntartható 
légijármű-üzemanyagot vásároljanak, és adott esetben igényeljék annak 
használatát az uniós repülőtereken az (EU) 2021/0207 irányelv [...] cikke szerinti 
üvegházhatásúgáz-rendszer keretében.”

53. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezt a hiányt 

nem az erőforrások rendelkezésre állásának hiánya okozza,”
2. rész a fenti szövegrész

81. módosítás
1. rész „A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben meghatározott, a fenntartható 

légijármű-üzemanyagok minimális részarányára vonatkozó kötelezettségeket nem 
teljesítő légijárműüzemanyag-forgalmazók, illetve azok a légijárműüzemanyag-
forgalmazók, amelyek bizonyítottan félrevezető vagy pontatlan információkat 
szolgáltattak az általuk szállított üzemanyag jellemzőiről vagy eredetéről, 
közigazgatási bírsággal legyenek büntethetők.”

2. rész Kivéve: „legalább”

98. módosítás
1. rész „A Bizottság 2025. január 1-ig”
2. rész „a 13a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el”
3. rész „e rendelet kiegészítése érdekében a SAF rugalmassági mechanizmusra 

vonatkozó részletes szabályok megállapítása”
4. rész „vonatkozó részletes szabályok megállapítása,” 
5. rész „az egyenlő versenyfeltételek és a környezet magas szintű integritásának 

biztosítása, valamint a csalás, a szabálytalanságok és a kettős elszámolás 
kockázatának minimalizálása révén.” „Az ilyen részletes szabályok,”

6. rész: „amelyek magukban foglalják a „book & claim” rendszerének elemeit,”
7. rész „lehetővé teszik”
8. rész „a fenntartható légijármű-üzemanyagok kereskedelmi rendszerének 

létrehozását,”
9. rész „beleértve a fenntartható légijárműüzemanyag-ellátás és -felvétel 

nyilvántartására, elosztására, elszámolására és jelentésére vonatkozó részletes 
szabályokat.”

129. módosítás
1. rész „2035. január 1-jétől a fenntartható légijármű-üzemanyagok legalább 21%-os 

részaránya;”
2. rész „legalább 10% szintetikus légijármű-üzemanyag;”
3. rész „éÉs az (EU) 2018/2001 irányelv 2. cikke második bekezdésének 34. pontjában 

meghatározott fejlett bioüzemanyagok legalább 5%-a”
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130. módosítás
1. rész „2040. január 1-jétől a fenntartható légijármű-üzemanyagok legalább 40%-os 

részaránya;”
2. rész „legalább 20% szintetikus légijármű-üzemanyag;”

131. módosítás
1. rész „2045. január 1-jétől a fenntartható légijármű-üzemanyagok legalább 60%-os 

részaránya;”
2. rész „legalább 30% szintetikus légijármű-üzemanyag;”

132. módosítás
1. rész „2050. január 1-jétől a fenntartható légijármű-üzemanyagok legalább 100%-os 

részaránya;”
2. rész „legalább 65% szintetikus légijármű-üzemanyag;

134. módosítás
1. rész „A következő fenntartható légijármű-üzemanyagokat ki kell zárni a fenntartható 

légijármű-üzemanyagok I. mellékletben meghatározott minimális részarányának 
kiszámításából: 1) „Élelmiszer- és takarmánynövényekből,”

2. rész „köztes kultúrákból,”
3. rész „pálmazsírsav-desztillátumokból,”
4. rész „valamint valamennyi pálma- és szójaszármazékból,”
5. rész „3. kategóriába tartozó állati zsírból,”
6. rész: „szappanállományból és származékaiból előállított fenntartható légijármű-

üzemanyagok”
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19. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Fontolóra lehetne venni a szintetikus üzemanyagok 

egyéb típusainak – például a jelentős ÜHG-kibocsátás-csökkenést eredményező 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású szintetikus üzemanyagoknak – a bevonását e 
rendelet hatálya alá a jövőbeli felülvizsgálatok során, amennyiben ezek az 
üzemanyagok a megújulóenergia-irányelv értelmében kerülnek meghatározásra.”

2. rész a fenti szövegrész

The Left, PPE, Renew, S&D:
34. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „E célból az e rendelet szerinti szankciók által generált 

bevételeket, valamint a 2003/87/EK irányelv [ETS] alapján a légiközlekedési 
kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételek 
50 %-át egy új Fenntartható Légiközlekedési Alaphoz kell rendelni.” és „egy új 
Fenntartható Légiközlekedési Alaphoz kell rendelni.”

2. rész „E célból az e rendelet szerinti szankciók által generált bevételeket egy új 
Fenntartható Légiközlekedési Alaphoz kell rendelni”

3. rész „a 2003/87/EK irányelv [ETS] alapján a légiközlekedési kibocsátási egységek 
árverés útján történő értékesítéséből származó bevételek 50 %-át az Alapnak kell 
elkülöníteni.”

4. rész „egy új Fenntartható Légiközlekedési Alaphoz kell rendelni.”

S&D, Verts/ALE
14. módosítás
1. rész „Ez a rendelet nem alkalmazandó a humanitárius, kutatási, mentési, 

katasztrófaelhárítási vagy orvosi célú műveletekben részt vevő légi járművekre, 
mivel az ilyen körülmények között üzemeltetett járatok kivételes jellegűek, és 
mint ilyenek, nem mindig tervezhetők ugyanolyan módon, mint a menetrend 
szerinti járatok. Működésük jellegéből adódóan előfordulhat, hogy nem mindig 
vannak abban a helyzetben, hogy teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket, mivel ez szükségtelen terhet jelenthet a számukra. Ezt a 
rendeletet a kereskedelmi légi járatként üzemelő, polgári légi közlekedésben részt 
vevő légi járművekre kell alkalmazni. Nem alkalmazandó katonai légi járművekre 
vagy vámügyi, rendőrségi és tűzoltási műveletekben részt vevő légi járművekre. 
Annak érdekében, hogy az egységes uniós légiközlekedési piacon egyenlő 
versenyfeltételek érvényesüljenek, valamint a fenntartható légijármű-
üzemanyagokpiacának fejlesztése szempontjábólkedvező környezet jöjjön létre, 
és az egész EU-ban ki lehessen alakítani a fenntartható légijármű-
üzemanyagokhoz szükségesinfrastruktúrát, e rendeletnek az EU területén 
található repülőterekről üzemeltetett kereskedelmi légi forgalom egészére ki kell 
terjednie. Ugyanakkor a légi összeköttetések uniós polgárok, vállalkozások és 
régiók javára történő megőrzése érdekében,”

2. rész „továbbá hogy a légijárműüzemanyag-forgalmazók kellő rugalmassággal tudjanak 
fenntartható légijármű-üzemanyagokat szállítani, és a légitársaságok ezekből a 
legköltséghatékonyabb módon tankoljanak fel, valamint”

3. rész „annak elkerülése érdekében, hogy indokolatlan terhek háruljanak a kis 
repülőtereken végzett légiközlekedési műveletekre,”

4. rész „egy átmeneti időszakra egy rugalmassági mechanizmust kell létrehozni, amely 
magában foglalja a forgalomképes tanúsítványok rendszerének elemeit. A belső 
piaci verseny indokolatlan torzulásainak megakadályozása céljából az említett 
átmeneti időszakot követően az ebben a rendeletben meghatározott 
követelményeket kell alkalmazni hosszú távon ugyanígy az összes uniós 
repülőtérre és valamennyi kereskedelmi légijármű-üzembentartóra, amelynek 
gépei az uniós repülőterekről szállnak fel vagy ott szállnak le.”
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23. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy rugalmassági mechanizmust kell létrehozni,” és „A 

fenntartható légijármű-üzemanyagokkal való ellátásnak 2025-től kell kezdődnie, 
kihasználva a fenntartható légijármű-üzemanyagokra vonatkozó rugalmassági 
mechanizmus által biztosított rugalmasságot.”

2. rész „egy rugalmassági mechanizmust kell létrehozni,” 
3. rész „A fenntartható légijármű-üzemanyagokkal való ellátásnak 2025-től kell 

kezdődnie,”
4. rész „kihasználva a fenntartható légijármű-üzemanyagokra vonatkozó rugalmassági 

mechanizmus által biztosított rugalmasságot.”

ID, PPE, S&D, Verts/ALE:
46. módosítás
1. rész Kivéve „kiszolgáló”
2. rész „szintetikus légijármű-üzemanyagok, az (EU) 2018/2001 irányelv 2. cikke második 

bekezdésének 35. pontjában említett, ipari létesítményekben a termelési folyamat 
elkerülhetetlen és nem szándékos következményeként előállított, nem megújuló 
eredetű hulladék-technológiai gázokból és égéstermékekből előállított folyékony 
vagy gáznemű üzemanyagok, amelyek megfelelnek az említett irányelv 25. cikke 
(2) bekezdésének második albekezdésében említett üvegházhatásúgáz-
kibocsátásmegtakarítási küszöbértéknek,”

3. rész „2034. december 31-ig”
4. rész „a fenntartható légijármű-üzemanyagok azokat a bioüzemanyagokat is magukban 

foglalhatják, amelyek megfelelnek az (EU) 2018/2001 irányelv 29. cikkében 
meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-kibocsátási kritériumoknak, 
és amelyeket ezen irányelv 30. cikkével összhangban tanúsítottak, az említett 
irányelv 2. cikke második bekezdésének 40. pontjában meghatározott élelmiszer- 
és takarmánynövényekből előállított bioüzemanyagok kivételével;”

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE:
86. módosítás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a 2003/87/EK irányelv [ETS] alapján a 

légiközlekedési kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből 
származó bevételek 50 %-át az Alapnak kell elkülöníteni.”

2. rész a fenti szövegrész

ECR, PPE:
mód: 102PC5
1. rész „85 %”
2. rész „50 %”

Egyéb
A 115., 116. és 135. módosítást visszavonták.
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8. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2021. évi éves 
jelentés

Jelentés: David Cormand (A9-0165/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

29. bek. után 1 ID NSz - 88, 441, 45

33. bek. után 2 ID -

39. bek. után 3 ID -

41. bek. után 4 ID -

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 484, 52, 41

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. mód.

9. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 
2020. évi éves jelentés

Jelentés: Corina Crețu (A9-0173/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

33. bek. 1 S&D -

38. bek. 4 ID -

41. cikk, 1. albek. 
után

5 ID NSz - 68, 452, 54

55. bek. után 6 ID NSz - 123, 435, 3

rész.

1 +

64. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

2 S&D -72. bek.

3 Verts/ALE ESz - 251, 312, 8

rész.

1/Esz + 403, 145, 21

76. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 492, 42, 36

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 5., 6. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
64. bek.
1. rész „mély aggodalmát fejezi ki az EBB-n belüli átláthatóság csökkenése miatt: míg 

2010-ben az összes projekt 96,1%-át tették közzé három héttel az igazgatótanács 
jóváhagyása előtt, 2020-ban csupán 60%-át;”

2. rész „emlékeztet arra, hogy az EBB csoport átláthatósági politikája úgy rendelkezik, 
hogy egy korlátozott számú projekt-összefoglaló nem tehető közzé az 
igazgatótanács jóváhagyása, illetve bizonyos esetekben a hitel aláírása előtt az 
indokolt érdekek, például az üzleti titkok védelme érdekében; üdvözli, hogy végső 
soron az EBB minden projektet közzétesz;”

76. bek.
1. rész „komoly aggodalmának ad hangot az EBB-n belüli szociális párbeszéd hiánya 

miatt, különösen az állítólagos zaklatásokkal és a munkakörnyezettel kapcsolatos 
aggályok kezelése tekintetében;”

2. rész „ösztönzi az EBB vezetőségét, hogy kezdjen konstruktív párbeszédet a 
személyzettel aggályaik kezelése, valamint a bizalom és az elszámoltathatóság 
kultúrájának előmozdítása érdekében; ösztönzi az EBB-t, hogy továbbra is indítson 
felméréseket és konzultációkat alkalmazottai körében; megjegyzi, hogy az elmúlt 
években folyamatosan negatív volt a személyzeti felmérések eredménye, és 
sürgeti az EBB-t, hogy hajtson végre kézzelfogható intézkedéseket a személyzet 
tagjai által jelentett problémák megoldására, különösen a belső mobilitással 
kapcsolatos aggályok tekintetében; tudomásul veszi az EBB erőfeszítéseit, hogy a 
személyzet folyamatos meghallgatásának keretében felméréseket készít a 
személyzet bevonásának előmozdítása érdekében, például a közelmúltban a 
alkalmazottai körében egészségügyi és jólléti felmérést készített;”

10. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2020. évi 
éves jelentés

Jelentés: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

33. bek. 1 ID -

37. bek. után 3 Renew NSz + 357, 188, 15

39. bek. 4 Renew NSz + 489, 9, 60

59. bek. 2 ID -

62. bek. után 5 Renew NSz + 313, 242, 16

6 Renew NSz + 425, 124, 1867. bek. után

7 Renew NSz + 442, 119, 5
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

8 Renew NSz + 399, 154, 9

9 Renew NSz + 456, 68, 43

10 Renew NSz + 432, 117, 11

11 Renew NSz + 418, 126, 14

71. bek. után 12 Renew NSz + 489, 14, 65

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 437, 94, 39

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Renew: 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mód.
PPE: 8. mód.

11. A jogalkotás minőségének javítása: közös erővel a jobb jogszabályokért

Jelentés: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. bek. eredeti 
szöveg

NSz + 446, 90, 32

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 453, 26, 87

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 3. bek.

12. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának határozata az abortuszhoz 
való jog eltörléséről az Egyesült Államokban, valamint az abortuszhoz való 
jog és a nők egészsége védelmének fontossága az EU-ban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, képviselők)

1 ECR NSz - 161, 371, 22

2 ECR NSz - 151, 376, 25

1. bek. előtt

3 ECR NSz - 176, 292, 78
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

1. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

2. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

3. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

4. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

5. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

10. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

2 +

12. bek. bek. eredeti 
szöveg

3 +

13. bek. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.

1 +

14. bek. bek. eredeti 
szöveg

2 +

4. bev. hiv. bek. eredeti 
szöveg

kül/ESz + 344, 120, 42

5. bev.hiv. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

rész.C. preb. bek. eredeti 
szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

rész.

1 +

D. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

rész.

1 +

2 +

3 +

4 +

G. preb. bek. eredeti 
szöveg

5 +

rész.

1 +

I. preb. bek. eredeti 
szöveg

2 +

J. preb. bek. eredeti 
szöveg

kül. +

Állásfoglalásra irányuló indítvány (a szöveg 
egésze)

NSz + 324, 155, 38

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR NSz ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 1., 2., 3. mód. Állásfoglalási indítvány B9-0367/2022 (Verts/ALE)
Renew, 
Verts/ALE

zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 2., 3., 13. bek. 4., 5. bev. hiv. J. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet arra, hogy a szexuális és reproduktív 

egészség és jogok alapvető emberi jogok, amelyeket meg kell védeni és erősíteni, 
és azokat semmilyen módon nem lehet meggyengíteni vagy visszavonni;”

2. rész a fenti szövegrész
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4. bek.
1. rész „szilárd szolidaritását és támogatását fejezi ki az Egyesült Államokban élő nők és 

lányok, valamint a legális és biztonságos abortuszhoz való jog és hozzáférés 
biztosításában részt vevők iránt ilyen nehéz körülmények között;”

2. rész „hasonlóképpen támogatja az Egyesült Államok Kongresszusához intézett 
felhívásokat, hogy fogadjon el egy olyan törvényt, amely szövetségi szinten védi 
az abortuszt;”

5. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ami az emberi jogok megsértését és a nemi alapú 

erőszak egy formáját jelenti;”
2. rész a fenti szövegrész

10. bek.
1. rész „felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy jogilag ismerjék el az abortuszt, és védjék 

meg a biztonságos és legális abortuszhoz való jog és más szexuális és reproduktív 
egészség és jogok tiszteletben tartását;”

2. rész „felhívja továbbá az EU-t, hogy a nemzetközi intézményeken és más többoldalú 
fórumokon – például az Európa Tanácsban – folytatott tárgyalások során lépjen fel 
szószólóként, és tegye e jog elismerését kulcsfontosságú prioritássá, valamint 
támogassa annak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatába való felvételét;”

12. bek.
1. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy dekriminalizálják az abortuszt, és számolják fel a 

biztonságos és legális abortuszhoz, valamint a szexuális és reproduktív 
egészséghez és jogokhoz való hozzáférés akadályait;” 

2. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy megkülönböztetés nélkül biztosítsák a 
biztonságos, legális és ingyenes abortuszszolgáltatásokhoz, a szülés előtti és 
anyai egészségügyi szolgáltatásokhoz és ellátáshoz, az önkéntes 
családtervezéshez, a fogamzásgátláshoz, a fiatalokat segítő szolgáltatásokhoz, 
valamint a HIV megelőzéséhez, kezeléséhez, az azzal kapcsolatos ellátáshoz és a 
támogatáshoz való hozzáférést;”, kivéve: „ingyenes”

3. rész „ingyenes”

14. bek.
1. rész „felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot, az Egyesült Államokba delegált uniós 

küldöttséget, a Bizottságot és az összes uniós tagállamot, hogy használjanak fel 
minden rendelkezésükre álló eszközt a nők jogai és a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok terén tapasztalható visszaesés elleni fellépésük 
megerősítésére,”

2. rész „többek között a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos 
amerikai finanszírozás esetleges globális csökkentésének ellensúlyozása, valamint 
a biztonságos és legális abortuszhoz és más szexuális és reproduktív egészséghez 
és joghoz való egyetemes hozzáférés külkapcsolatokban való határozott 
támogatása és prioritásként kezelése révén;”

C. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyetemes”
2. rész a fenti szövegrész
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D. preb.
1. rész „mivel a szexuális és reproduktív egészség és jogok, köztük a biztonságos és 

legális abortusz alapvető jog;  mivel a szexuális és reproduktív egészséghez és 
jogokhoz való hozzáférés bűncselekménnyé nyilvánítása, késleltetése és 
megtagadása a nők és lányok elleni erőszak egyik formája;” 

2. rész „mivel ezek a korlátozások és tilalmak nem csökkentik az abortuszok számát, 
hanem csak arra kényszerítik az embereket, hogy nagy távolságokat tegyenek, 
vagy nem biztonságos abortuszhoz folyamodjanak, kiszolgáltatottá téve őket a 
bűnügyi nyomozásnak és büntetőeljárásnak, és azokat sújtja, akik a leginkább 
nélkülözik az erőforrásokat és az információkat; „mivel szinte minden, nem 
biztonságos abortuszból eredő haláleset olyan országokban fordul elő, ahol az 
abortuszt szigorúan korlátozzák;” mivel a becslések szerint az Egyesült 
Államokban a nem biztonságos abortuszok miatti gyermekágyi halálesetek éves 
száma a tilalom hatálybalépését követő második évben 21%-kal nőne;  mivel az 
ilyen halálesetek teljes mértékben megelőzhetők;  mivel az abortusz tilalma a 
kényszerterhességgel összefüggő halálesetek számának növekedéséhez is vezet;”

G. preb.
1. rész „mivel a szexuális és reproduktív egészség és jogok védelme terén világszerte, 

többek között Európában elért általános előrelépés ellenére a biztonságos és 
legális abortuszhoz való hozzáférés jogával kapcsolatos visszalépés komoly 
aggodalomra ad okot;  „mivel a Roe kontra Wade ügyben hozott ítélet 
megsemmisítése felerősítheti az abortuszellenes mozgalmat az Európai Unióban;”

2. rész „mivel Lengyelország az egyetlen olyan uniós tagállam, amely törölte 
jogszabályaiból az abortusz indokait, amikor az illegitim alkotmánybíróság 2020. 
október 22-én úgy határozott, hogy visszafordítja a lengyel nők régóta fennálló 
jogait, amelyek az abortusz de facto tilalmával járnak;”

3. rész „mivel Máltán tilos az abortusz; mivel a korai terhesség alatti gyógyszeres 
terhességmegszakítás Szlovákiában nem legális, Magyarországon pedig nem 
elérhető; mivel az abortuszhoz való hozzáférés Olaszországban is erodálódik; 
mivel más uniós tagállamokban, például Horvátországban megtagadják az 
abortuszhoz való hozzáférést;”

4. rész „mivel az EU-nak és tagállamainak meg kell védeniük a szexuális és reproduktív 
egészséget és jogokat, és hangsúlyozniuk kell, hogy a nők jogai 
elidegeníthetetlenek, és azokat nem lehet elvenni vagy gyengíteni;”

5. rész „mivel döntő fontosságú, hogy az EU és tagállamai továbbra is előrelépést érjenek 
el a biztonságos, legális és időben történő abortuszhoz való hozzáférés biztosítása 
terén, az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival és bizonyítékaival 
összhangban”

I. preb.
1. rész „mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti az EU-ban élő személyek fő 

alapvető jogait és szabadságait;”
2. rész „mivel a biztonságos és legális abortusz védelme közvetlen hatással van az 

Alapjogi Chartában elismert jogok – például az emberi méltóság, a személyes 
autonómia, az egyenlőség és a testi épség – tényleges gyakorlására;”


