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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ приема се 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттегля се 

ПГ (..., ..., ...) поименно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

разд. разделно гласуване 

поотд. гласуване поотделно 

изм. изменение 

КИ компромисно изменение 

СЧ съответстваща част 

з изменение относно заличаване 

= идентични изменения 

§ параграф 

чл. член 

съобр. съображение 

ПР предложение за резолюция 

ПОР предложение за обща резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** 

Препоръка: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на 

емисиите в автомобилния сектор 

Предложение на Председателския съвет 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Одобрение без гласуване 

 

 

3. Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения 

за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна 

Предложения за резолюции: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-

0079/2016, B8-0080/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0068/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

след § 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 15 5 GUE/NGL ПГ - 240, 349, 73 

§ 17 10з GUE/NGL  -  

§ 26 § оригинален 

текст 

 + устна промяна  

след § 29 11 GUE/NGL ЕГ - 102, 488, 71 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ - 300, 349, 14 

след § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL ПГ - 223, 283, 161 

§ 39 15з GUE/NGL  -  

след § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL ПГ - 139, 510, 14 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 468, 166, 27  

устна промяна 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съобр. Б 1 GUE/NGL  +  

Съображение В 2 GUE/NGL ПГ - 126, 505, 35 

След съображение В 3 GUE/NGL  -  

след съобр. Д 4 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D, ALDE: 

§ 31 

1-ва част: "приветства влизането в сила, считано от 1 януари 2016 г., на задълбоченото и 

всеобхватно споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна; осъжда 

при все това факта, че Руската федерация прекрати едностранно своето 

споразумение за свободна търговия с Украйна, въведе тежки търговски 

ограничения върху износа на Украйна за Русия и възпрепятства транзитното 

преминаване на стоки за трети държави, с което се нарушават споразуменията 

на Световната търговска организация и други двустранни търговски 

споразумения;" 

2-ра част: "настоятелно призовава ЕС да подкрепя Украйна при настоящите и бъдещите 

спорове с Русия, започнати в рамките на СТО" 

3-та част: "като приеме статут на трета страна;" 
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Разни 

Михаел Галер представи следното устно изменение на § 26: 

„26. Приветства съставянето на ново правителство след дълъг период на застой и неуспешни 

опити за сформиране на правителство на 4 и 13 януари 2016 г.; настоятелно призовава 

политическите сили в Молдова да ускорят процеса на реформи, без по-нататъшно забавяне, в 

полза на всички молдовски граждани, включително с цел спазване на изискванията на 

Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ); насърчава избягването на тежките 

геополитически последици от допълнителни политически кризи; напомня на молдовските 

партии за нуждата от увеличаване на политическата стабилност с цел да се гарантира устойчив 

успех на реформите и се надява, че новото правителство ще бъде в състояние да постигне 

съществени резултати;“ 

 

Кнут Флекенщайн представи следното устно изменение на § 44: 

„44. Отбелязва предстоящия нидерландски консултативен референдум относно споразумението 

за асоцииране/задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна; 

вярва, че решението на нидерландския народ ще се вземе въз основа на достойнствата на 

споразумението, като се признават неговите осезаеми въздействия върху ЕС и Нидерландия в 

частност;“ 

 

Хавиер Нарт (групата ALDE) оттегли подписа си на предложението за обща резолюция RC-B8-

0068/2016. 
 

 

4. Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) 

Предложения за резолюции: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-

0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL ПГ - 110, 527, 25 

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 492, 169, 0 

§ 8 § оригинален 

текст 

ПГ + 480, 162, 23 

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 385, 260, 17 

§ 12 § оригинален 

текст 

ПГ + 396, 234, 36 

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 18 § оригинален 

текст 

ПГ + 371, 250, 44 

Съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 448, 181, 36 

2/ПГ + 380, 243, 41 

3/ПГ + 381, 247, 39 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение И § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 406, 212, 51 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: §§ 11, 18 

ECR: §§ 3, 8, 11, 12, 18, окончателно гласуване 

GUE/NGL: изменение 1, окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 6, 7, 17, съображение И 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

съображение З 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "действат по-активно в областта на 

политиката на сигурност и отбрана и да насърчават прилагането на всички 

разпоредби на Договорите относно тази политика, включително разпоредбите 

относно особената роля на НАТО в европейската и трансатлантическата 

сигурност и отбрана; като има предвид, че европейските институции трябва да 

подкрепят всички държави членки в усилията им за пълно прилагане на тези 

разпоредби;" 

2-ра част: "действат по-активно в областта на политиката на сигурност и отбрана и да 

насърчават прилагането на всички разпоредби на Договорите относно тази 

политика, включително разпоредбите относно" 

3-та част: "че европейските институции трябва да подкрепят всички държави членки в 

усилията им за пълно прилагане на тези разпоредби;" 
 

Разни 

Улрике Луначек и Клаус Бухнер (групата Verts/ALE) са също сред подписалите предложението 

за  резолюция B8-0045/2016. 
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5. Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека 

през 2016 г. 

Предложения за резолюции: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-
0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0050/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 18 2 PPE ЕГ - 307, 320, 28 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 530, 131, 5 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 523, 131, 12 

3/ПГ + 527, 96, 37 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 352, 274, 38 

§ 34 § оригинален 

текст 

ПГ + 515, 135, 16 

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 548, 21, 98 

2/ПГ + 485, 100, 75 

§ 45 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 552, 46, 65 

2/ПГ + 476, 119, 58 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 46 § оригинален 

текст 

ПГ + 473, 127, 62 

§ 86 § оригинален 

текст 

ПГ + 614, 30, 22 

§ 89 § оригинален 

текст 

ПГ + 360, 274, 33 

Съображение З 1 Verts/ALE  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 335, 230, 102 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: § 86 

S&D: §§ 38, 45, 46, окончателно гласуване 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 29 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "изменението на климата" 

2-ра част: тези думи 
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§ 31 

1-ва част: "припомня, че всички държави имат задължението да зачитат и защитават 

човешките права на всички лица под тяхна юрисдикция, независимо от тяхната 

националност или произход и независимо от техния имиграционен статут; 

припомня, че една глобална стратегия за миграцията е тясно свързана с 

политиките за развитие и хуманитарна помощ, включително създаването на 

хуманитарни коридори и издаването на хуманитарни визи; отново призовава за 

това всички споразумения за сътрудничество в областта на миграцията и за 

обратно приемане с държави извън ЕС да бъдат в съответствие с 

международното право; припомня, че връщането на мигрантите следва да се 

осъществява единствено при пълно зачитане на правата на мигрантите, въз 

основа на свободни и информирани решения, и само когато защитата на 

техните права е гарантирана в тяхната страна; призовава правителствата да 

прекратят произволните арести и задържане на мигранти; изразява 

загриженост относно дискриминацията срещу мигранти и бежанци и 

нарушаването на техните права;" с изключение на думите "създаването на 

хуманитарни коридори и издаването на хуманитарни визи;" 

2-ра част: "създаването на хуманитарни коридори и издаването на хуманитарни визи;" 

3-та част: "в тази връзка призовава държавите – членки на ООН, включително държавите 

– членки на ЕС, да зачитат правото на търсене и получаване на убежище;" 

 
§ 32 

1-ва част: "приветства Споразумението от Париж съгласно Рамковата конвенция на ООН 

относно изменението на климата (РКООНИК), което обхваща приспособяване, 

смекчаване, развитие и трансфер на технологии, както и изграждане на 

капацитет; призовава всички държави – страни по споразумението, да изпълнят 

своите ангажименти;" 

2-ра част: "изразява съжаление във връзка с липсата на каквото и да било позоваване на 

Всеобщата декларация за правата на човека в РКООНИК и призовава всички 

политики и действия, свързани с РКООНИК, да се основават на правата на 

човека;" 

 
PPE: 

§ 38 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "сексуалното и репродуктивното здраве" 

и "сексуалното и репродуктивното здраве" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 45 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и полова идентичност" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Давор Иво Щир (групата PPE) оттегли подписа си на предложението за обща резолюция RC-B8-

0050/2016. 
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6. Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. 

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 11 PPE разд.   

1/ЕГ + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE ЕГ - 249, 388, 19 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 509, 109, 22 

2/ЕГ - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 8 6 Verts/ALE ЕГ + 565, 85, 4 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § оригинален 

текст 

ПГ + 378, 275, 8 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 527, 115, 14 

2/ПГ + 529, 112, 8 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 532, 113, 7 

2/ПГ - 315, 326, 12 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 579, 56, 16 

2/ПГ + 343, 287, 9 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE ЕГ - 301, 331, 9 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 273, 353, 8 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 44 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Д 1 Verts/ALE ЕГ + 324, 284, 20 

след съобр. К 2 Verts/ALE  -  

съображение О 10 PPE  -  

Съображение Р 3 Verts/ALE  -  

§ оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 428, 173, 30 

съображение Ч § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АЖ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 481, 67, 44 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: §§ 12, 23, 24 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: §§ 5, 6, съображение Р 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 21 

1-ва част: "изразява съжаление във връзка с факта, че Хартата на основните права не е 

приета във всички държави членки и че нейното прилагане се оказва недотам 

ясно и в известна степен разочароващо за много граждани; също така изразява 

съжаление във връзка с факта, че Европейската конвенция за правата на човека 

все още не е приета като такава от ЕС съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС и че 

европейските граждани няма достъп до достатъчна информация относно 

действащите процедури в това отношение;" 

2-ра част: "изразява съжаление във връзка със строгото тълкуване от страна на Комисията 

на член 51 от Хартата на основните права и на неговата формулировка, че 

разпоредбите на Хартата се отнасят за институциите, органите, службите и 

агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за 

държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза; 

припомня, че в отговор на искания от страна на комисията по петиции 

Комисията често е заявявала, че не е в състояние да предприеме действия в 

областта на основните права, позовавайки се на член 51 от Хартата; подчертава 

факта, че очакванията на гражданите често надхвърлят това, което се допуска 

от строго правните разпоредби на Хартата; отправя искане към Комисията да 

положи допълнителни усилия, за да отговори на очакванията на гражданите, и 

да подходи по нов начин към тълкуването на член 51;" 

 
ALDE: 

§ 23 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и противопоставянето" и "и с 

непрозрачните преговори" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 24 

1-ва част: "насочва вниманието към становището, изготвено от комисията по петиции, 

относно препоръките към Комисията във връзка с преговорите за 

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), в което 

в съответствие с многобройните получени петиции" 

2-ра част: "се отхвърля инструментът за арбитраж, познат под наименованието „уреждане 

на спорове между инвеститор и държава“ (УСИД), и изразява съжаление, че 

Европейската гражданска инициатива относно ТПТИ беше отхвърлена;" 
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§ 29 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думата "пагубните" 

2-ра част: тази дума 

 
Съображение АЖ 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "с конкретни предложения" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 9 

1-ва част: "приканва – в името на прозрачността и в дух на добросъвестно 

сътрудничество между различните институции на ЕС – Комисията да улеснява 

достъпа до документи, съдържащи цялата необходима информация, свързана с 

процедурите по EU Pilot, по-специално във връзка с получените петиции, в т.ч. 

обмена на въпроси и отговори между Комисията и съответната държава 

членка," 

2-ра част: "най-малкото при приключване на процедурите;" 

 
§ 35 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и с комисията по правни въпроси в 

рамките на Европейската гражданска инициатива, озаглавена „Един от нас“;" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ч 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "като има предвид, че решението за 

допустимостта зависи по-скоро от такива правни и технически критерии и не 

следва да се определя от политически решения;" 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE 

§ 34 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "чрез назначаване на вътрешни 

докладчици" 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

изменение 11 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "необходимостта да се съблюдава 

административната реформа, въведена от генералния секретар през 2014 г., 

съгласно която" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 5 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "счита също така, че Парламентът има 

особен ангажимент да гарантира, че недопустимите или необоснованите 

петиции не се обявяват за недопустими или се приключват след необосновано 

дълъг период от време;" и "в този контекст" 

2-ра част: тези думи 
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7. Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на 

Италия, Естония и Обединеното кралство 

Предложения за резолюции: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-

0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Предложение за обща резолюция RC-B8-0085/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Разни 

 
Виктор Негреску (групата S&D) е също сред подписалите предложението за обща резолюция 

RC-B8-0085/2016. 
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8. Етиопия 

Предложения за резолюции: B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-

0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0082/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 1 GUE/NGL ЕГ - 32, 41, 1 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Разни 

Виктор Негреску (групата S&D) е също сред подписалите предложението за обща резолюция 

RC-B8-0082/2016. 
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9. Северна Корея 

Предложения за резолюции: B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-

0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

 
Предложение за обща резолюция RC-B8-0083/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 
 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 65, 2, 10 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 4 

1-ва част: "изразява убеденост, че е дошло време международната общност да 

предприеме конкретни действия, за да се сложи край на безнаказаността на 

виновниците; настоява тези, които са в най-голяма степен отговорни за 

престъпленията срещу човечеството, извършени в КНДР, да бъдат подведени 

под отговорност, да бъдат изправени пред Международния наказателен съд" 

2-ра част: "и да им бъдат наложени целенасочени санкции;" 
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Разни 

Виктор Негреску (групата S&D) и Барбара Спинели (групата GUE/NGL) са също сред 

подписалите предложението за обща резолюция RC-B8-0083/2016. 
 


