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PŘÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 

 

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům 

 
+ přijat 

- zamítnut 

 nebrán v potaz 

VZ vzat zpět 

JH (..., ..., ...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se) 

EH ( ..., ..., ...) elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se) 

dílč. dílčí hlasování 

odděl. oddělené hlasování 

pn pozměňovací návrh 

KPN kompromisní pozměňovací návrh 

OČ odpovídající část 

Z zrušující pozměňovací návrh 

= totožné pozměňovací návrhy 

§ odstavec 

čl. článek 

odův. bod odůvodnění 

NU návrh usnesení 

SNU společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 
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1. Rwanda, případ Victoire Ingabireové 

Návrhy usnesení: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-

1075/2016, B8-1076/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1061/2016  

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Různé 

Skupina ALDE stáhla svůj podpis z návrhu usnesení B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (skupina ECR) rovněž podepsal návrh usnesení B8-1064/2016. 

Hugues Bayet a Marc Tarabella (skupina PPE) stáhli své podpisy ze společného návrhu usnesení RC-

B8-1061/2016. 
 

 

2. Súdán, 

Návrhy usnesení: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-

1078/2016, B8-1080/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2 +  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. H 1 GUE/NGL JH - 142, 451, 9 

za odův. I 2 GUE/NGL  -  

odův. J § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: odův. J 
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Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 11 

1. část: celé znění kromě slov: „(Demokratická republika Kongo, Čad, Jihoafrická republika, 

Uganda a Džibuti)“ 

2. část: tato slova 

 
§ 16 

1. část: „naléhavě vyzývá Komisi a dotčené členské státy, aby proto zajistily naprostou 

transparentnost ohledně „lepšího řízení migrace“, společného projektu se Súdánem,“ 

2. část: „včetně všech plánovaných činností a příjemců finančních prostředků od EU a 

jednotlivých států, a aby vypracovaly komplexní zprávu o návštěvě technické 

delegace EU v Súdánu, ke které došlo v květnu 2016;“ 
 

Různé 

Pavel Svoboda předložil ústní pozměňovací návrh k § 6: 

„6. opakuje, že svoboda náboženského vyznání, myšlení nebo přesvědčení je všeobecným lidským 

právem, které je třeba chránit na celém světě a které musí být každému zaručeno; požaduje, aby 

súdánská vláda zrušila všechny právní předpisy, na základě kterých jsou trestáni či diskriminováni 

jednotlivci za své náboženské přesvědčení, zejména ve vztahu k odpadlictví, a to obzvláště v případě 

českého pracovníka křesťanské pomoci Petra Jaška, súdánských pastorů Hassana Abduraheema 

Kodiho Taoura a Kuwy Shamala a darfúrského vysokoškolského studenta Abdulmonema Abdumawly 

Issy Abdumawly;“ 

 

Raffaele Fitto (skupina ECR) rovněž podepsal návrh usnesení B8-1074/2016. 
 

 

3. Thajsko, zejména případ Andyho Halla 

Návrhy usnesení: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-

1081/2016, B8-1082/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL JH - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL JH - 271, 327, 8 

za § 11 3 GUE/NGL dílč.   

1/JH + 281, 262, 65 

2/JH - 271, 304, 34 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 2, 3 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

pn. 3 

1. část: „je pevně přesvědčen, že společnosti by měly odpovídat za veškeré škody na 

životním prostředí, které způsobily, a za porušování lidských práv, jehož se 

dopustily, a že EU a členské státy by měly tuto základní zásadu prosazovat;“ 

2. část: „vyzývá všechny strany, aby se aktivně zúčastnily nadcházejícího druhého zasedání 

mezivládní pracovní skupiny OSN pro vypracování právně závazného 

mezinárodního nástroje týkajícího se lidských práv určeného nadnárodním 

společnostem a jiným podnikům;“ 
 

Různé 

Raffaele Fitto (skupina ECR) rovněž podepsal návrh usnesení B8-1082/2016. 
 

 

4. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 

Návrh usnesení: B8-1060/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1060/2016  

(výbor ECON) 

za odův. D 1 GUE/NGL JH - 100, 446, 68 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  
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Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1 
 

 

5. Situace v Sýrii 

Návrhy usnesení: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1089/2016  

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

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 6 1 ENF JH - 113, 420, 76 

2 ENF JH - 104, 454, 41 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 508, 50, 56 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ALDE: konečné hlasování 

ENF: pn. 1, 2 

GUE/NGL: konečné hlasování 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 3 

1. část: celé znění kromě slov: „ a zejména Rusko a Asadův režim,“ 

2. část: tato slova 
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§ 5 

1. část: celé znění kromě slov: „všechny členy mezinárodní skupiny na podporu Sýrie“ a 

„plně v této souvislosti podporuje snahu zvláštního vyslance OSN Staffana de 

Mistury;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 6 

1. část: „vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby znovu zahájila 

činnost zaměřenou na vytvoření společné strategie EU ohledně Sýrie, jejímž cílem 

by bylo umožnit dosažení politického řešení v této zemi, a aby do této strategie 

začlenila monitorovací nástroje a nástroje určené na její prosazování, tak aby bylo 

možné důsledněji dodržovat dohody a závazky“ 

2. část: „učiněné v rámci mezinárodní skupiny na podporu Sýrie;“ 
 

 

6. Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v 

Marrákeši (Maroko) (COP 22) 

Návrh usnesení: B8-1043/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1043/2016  

(výbor ENVI) 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 315, 296, 2 

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § původní znění odděl. +  

§ 22 2 GUE/NGL JH - 131, 466, 21 

§ původní znění odděl. +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE EH + 418, 191, 6 

za § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § původní znění odděl. +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL dílč.   

1 +  

2/EH - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE EH - 250, 349, 13 

za § 46 5 GUE/NGL JH - 138, 474, 1 

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 55 § původní znění odděl. -  

§ 62 § původní znění dílč.   

1/JH + 533, 80, 5 

2/JH + 489, 112, 10 

3/JH + 491, 116, 7 

4/JH + 427, 170, 18 

5/JH + 317, 292, 8 

6/JH + 495, 117, 7 

§ 63 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 65 § původní znění JH + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE EH - 299, 312, 7 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 316, 288, 10 

§ 69 § původní znění odděl. +  

za práv. východ. 14 8 PPE  +  

za odův. A 6 Verts/ALE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 467, 94, 55 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 62, 65, 66 (2. část) 

GUE/NGL: pn. 2, 5 

ALDE: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 7 

1. část: celé znění kromě slov: „připomíná, že do roku 2050 nebo krátce po tomto termínu 

by mělo dojít k postupnému ukončení celosvětových emisí;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: „vyzývá k vážnému uznání problematiky klimatických uprchlíků a jejího rozsahu v 

důsledku klimatických katastrof způsobených globálním oteplováním;“ 

2. část: „se znepokojením konstatuje, že mezi roky 2008 a 2013 muselo 166 milionů lidí 

opustit své domovy kvůli povodním, větrným bouřím, zemětřesením a jiným 

katastrofám; upozorňuje zejména na to, že vývoj v některých částech Afriky a 

Blízkého východu související s klimatem by mohl přispět k politické nestabilitě, 

ekonomickému strádání a vystupňování uprchlické krize ve Středomoří;“ 

 
§ 63 

1. část: „vítá závazek přijatý v Pařížské dohodě zajistit konzistenci všech finančních toků s 

nižšími emisemi skleníkových plynů a s rozvojem odolnosti vůči změně klimatu;“ 

2. část: „domnívá se, že to vyžaduje, aby EU urychleně odklonila finanční toky od fosilních 

paliv a vysoce uhlíkově náročné infrastruktury;“ 
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§ 66 

1. část: celé znění kromě slov: „a vyčlenění příjmů z obchodování s emisemi a příjmů ze 

zpoplatnění uhlíku v palivech v mezinárodní dopravě na investice v oblasti klimatu; 

„vyzývá dále k částečnému využívání zemědělských dotací na zajištění investic do 

výroby a používání energie z obnovitelných zdrojů zemědělskými podniky;“ a 

„včetně postupného ukončování exportních úvěrů na investice do fosilních paliv;“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 3 

1. část: celé znění kromě slov: „zejména EU“ 

2. část: tato slova 

 
PPE, S&D: 

pn. 4 

1. část: doplnění slov: „včetně malých a středních podniků“ 

2. část: zrušení slov: „a důležitost jejich zapojení do plánování a provádění opatření v oblasti 

klimatu“ 

3. část: doplnění slov: „ačkoli jejich seznam je třeba vytřídit podle udržitelných standardů a 

kritérií, jak žádá většina aktérů občanské společnosti.“ 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1. část: celé znění kromě slov: „další finanční prostředky“ a „mj. k zavedení daně 

z finančních transakcí, k vyčlenění části emisních povolenek v rámci systému EU 

ETS v období 2021–2030 a k vyčlenění příjmů získaných na základě unijních 

a mezinárodních opatření týkající se emisí z letecké a lodní dopravy na financování 

mezinárodních opatření ve prospěch klimatu a“ 

2. část: „další finanční prostředky“ 

3. část: „mj.“ 

4. část: „k zavedení daně z finančních transakcí,“ 

5. část: „k vyčlenění části emisních povolenek v rámci systému EU ETS v období 2021–

2030 a k vyčlenění příjmů získaných na základě unijních a mezinárodních opatření 

týkající se emisí z letecké a lodní dopravy“ 

6. část: „na financování mezinárodních opatření ve prospěch klimatu a“ 
 

 

7. Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

Zpráva: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 1 4 ENF JH - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF JH - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF JH - 69, 506, 36 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 32 9 + 40 poslanců JH + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF JH - 69, 497, 43 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 40 § původní znění odděl. +  

za odův. F 1 ENF JH - 40, 561, 12 

odův. I 2 ENF JH - 46, 538, 22 

odův. N 3 ENF JH - 58, 515, 31 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 559, 31, 26 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 9 

ENF: pn. 1 – 7 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 40 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 30 

1. část: celé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že v zájmu vyloučení jakéhokoli nebezpečí pro 

veřejné zdraví musí Komise pravidelně informovat Parlament a Radu a předkládat 

jim aktuální údaje, jestliže se určité látky vzbuzující obavy (například SVHCs, 

karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, bioakumulativní chemické 

látky nebo některé kategorie chemických látek narušujících endokrinní činnost), 

které jsou zakázány nebo se od nich na základě legislativy REACH či jakékoli jiné 

legislativy upouští, stále v materiálech určených pro styk s potravinami používají;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 31 

1. část: „bere na vědomí fakt, že dne 15. června 2016 Komise zveřejnila vědecká kritéria pro 

určení vlastností účinných látek používaných v biocidních přípravcích a v 

přípravcích na ochranu rostlin, které vyvolávají narušení endokrinní činnosti;“ 

2. část: „zdůrazňuje nicméně, že je zapotřebí stanovit horizontální kritéria pro všechny 

produkty, včetně materiálů určených pro styk s potravinami, a vyzývá Komisi, aby 

taková kritéria neprodleně představila; požaduje, aby jakmile tato kritéria vstoupí v 

platnost, byla zohledňována v rámci postupu pro posuzování rizik u materiálů 

určených pro styk s potravinami;“ 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1. část: „zdůrazňuje, že materiály určené pro styk s potravinami jsou významným zdrojem 

vystavení člověka chemickým látkám, které vzbuzují obavy,“ 

2. část: „včetně perfluorovaných sloučenin a chemických látek narušujících endokrinní 

činnost, jako jsou ftaláty a bisfenoly, které jsou spojovány s chronickými 

onemocněními, reprodukčními problémy, metabolickými poruchami, alergiemi a s 

problémy souvisejícími s vývojem nervové soustavy;“ 

3. část: „poukazuje na to, že migrace těchto chemických látek je obzvláště znepokojivá v 

materiálech určených pro styk s potravinami vzhledem k jejich možné škodlivosti i v 

extrémně malých dávkách;“ 

 
§ 34 

1. část: „podporuje výzkumné a inovativní iniciativy, které usilují o vývoj nových látek, jež 

by bylo možné použít v materiálech určených pro styk s potravinami a které by byly 

prokazatelně bezpečné pro lidské zdraví;“ 

2. část: „zdůrazňuje nicméně, že prozatím by žádné bezpečnější alternativy neměly 

zahrnovat bisfenol S (BPS) jako náhražku bisfenolu A (BPA), jelikož BPS může mít 

podobný toxikologický profil jako BPA14;“ 
 

Různé 

Pozměňovací návrh 8 se netýká všech jazykových znění, a proto se o něm nehlasovalo (čl. 170 odst. 1 

písm. d) jednacího řádu). 
 

 

8. Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 8 § původní znění dílč.   

1/JH + 595, 11, 7 

2/JH + 500, 53, 56 

3/JH + 513, 41, 51 

§ 10 § původní znění JH + 464, 70, 78 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 490, 61, 57 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 8, 10 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 8 

1. část: celé znění kromě slov: „účinné uplatňování práva EU má za důsledek posílení 

důvěryhodnosti orgánů a institucí EU; oceňuje význam, který je ve výroční zprávě 

Komise přisuzován peticím předkládaným občany, podniky a organizacemi 

občanské společnosti, což představuje základní právo zakotvené v Lisabonské 

smlouvě, důležitý prvek evropského občanství a důležitý sekundární prostředek pro 

monitorování uplatňování právních předpisů EU a odhalování případných mezer v 

těchto předpisech prostřednictvím přímého vyjádření názorů a zkušeností občanů, 

společně s“ 

2. část: „účinné uplatňování práva EU má za důsledek posílení důvěryhodnosti orgánů a 

institucí EU; oceňuje význam, který je ve výroční zprávě Komise přisuzován peticím 

předkládaným občany, podniky a organizacemi občanské společnosti, což 

představuje základní právo zakotvené v Lisabonské smlouvě, důležitý prvek 

evropského občanství a důležitý sekundární prostředek pro monitorování 

uplatňování právních předpisů EU a odhalování případných mezer v těchto 

předpisech prostřednictvím přímého vyjádření názorů a zkušeností občanů,“ 

3. část: „společně s“ 
 

 

9. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky 

modifikované kukuřice Bt11 na trh 

Návrh usnesení: B8-1083/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1083/2016  

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 386, 190, 35 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 
 

 

10. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky 

modifikované kukuřice 1507 na trh 

Návrh usnesení: B8-1085/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1085/2016  

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 375, 193, 36 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 
 

 

11. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro osivo 

geneticky modifikované kukuřice MON 810 

Návrh usnesení: B8-1086/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1086/2016  

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 371, 189, 40 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 
 

 

12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro 

produkty z geneticky modifikované kukuřice MON 810 

Návrh usnesení: B8-1084/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1084/2016  

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 372, 181, 46 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 
 

 

13. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení na trh geneticky 

modifikované bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Návrh usnesení: B8-1088/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1088/2016  

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 384, 168, 39 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 

 


