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1. Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-

1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1061/2016  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

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  ↓  

 

Mitmesugust 

Fraktsioon ALDE võttis tagasi oma resolutsiooni ettepaneku B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-1064/2016. 

Hugues Bayet ja Marc Tarabella (fraktsioon S&D) võtsid resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-

1061/2016 antud allkirjad tagasi. 
 

 

2. Sudaan 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-
1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus H 1 GUE/NGL NH - 142, 451, 9 

pärast põhjendust I 2 GUE/NGL  -  

põhjendus J § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

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  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: põhjendus J 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 11 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „(Kongo Demokraatlik Vabariik, Tšaad, Lõuna-Aafrika, 

Uganda ja Djibouti)“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 16 

1. osa:  „nõuab tungivalt, et komisjon ja asjaomased liikmesriigid tagaksid seetõttu täieliku 

läbipaistvuse Sudaaniga rände parema haldamise projekti osas,“ 

2. osa: „sh seoses kõigi kavandatud tegevuste ning ELi ja riigi rahaliste vahendite saajatega, 

ning koostaksid põhjaliku aruande Sudaanis 2016. aasta mais käinud ELi tehnilise 

delegatsiooni visiidi kohta;“ 
 



P8_PV(2016)10-06(VOT)_ET.doc 4 PE 590.297 

Mitmesugust 

Pavel Svoboda esitas lõike 6 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„6. kinnitab veel kord, et usu-, südametunnistuse- ja veendumusvabadus on üldine inimõigus, mida 

tuleb kaitsta igal pool ja igaühe puhul; nõuab, et Sudaani valitsus tühistaks kõik õigusnormid, mille 

kohaselt karistatakse või diskrimineeritakse isikuid nende usuliste veendumuste tõttu, eriti usust 

taganemise korral, eriti mis puudutab Tšehhi kristlasest abitöötajat Petr Jašekit, Sudaani pastoreid 

Hassan Abduraheem Kodi Taouri ja Kuwa Shamali ning Darfuri üliõpilast Abdulmonem Abdumawla 

Issa Abdumawlat;“ 

 

Raffaele Fitto (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-1074/2016. 
 

 

3. Tai, eelkõige Andy Halli juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-
1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL NH - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL NH - 271, 327, 8 

pärast § 11 3 GUE/NGL osa   

1/NH + 281, 262, 65 

2/NH - 271, 304, 34 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

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  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 1, 2, 3 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

muudatusettepanek 3 

1. osa:  „väljendab kindlat veendumust, et ettevõtted tuleks võtta vastutusele mis tahes 

nende põhjustatud keskkonnakahju ja inimõiguste rikkumise eest, ning et EL ja 

liikmesriigid peaksid seda toetama kui aluspõhimõtet;“ 

2. osa: „kutsub kõiki osapooli üles aktiivselt osalema ÜRO valitsustevahelise töörühma (kes 

töötab välja rahvusvahelist õiguslikult siduvat vahendit riikidevaheliste 

korporatsioonide ja teiste ettevõtete tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas) 

eelseisval teisel istungil;“ 
 

Mitmesugust 

Raffaele Fitto (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-1082/2016. 
 

 

4. Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1060/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1060/2016  

(ECON komisjon) 

pärast põhjendust D 1 GUE/NGL NH - 100, 446, 68 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1 
 

 

5. Olukord Süürias 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1089/2016  

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

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 6 1 ENF NH - 113, 420, 76 

2 ENF NH - 104, 454, 41 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 508, 50, 56 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ALDE: lõpphääletus 

ENF: muudatusettepanekud 1, 2 

GUE/NGL: lõpphääletus 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

§ 3 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „eelkõige aga Venemaal ja Assadi režiimil“  

2. osa: need sõnad 

 
§ 5 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „et kõik rahvusvahelise Süüria toetusrühma liikmed“ ja „toetab 

täielikult ÜRO erisaadiku Staffan de Mistura sellealaseid pingutusi;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 6 

1. osa: : 

 

 

„palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni 

asepresidendil teha uusi pingutusi ELi ühise Süüria-strateegia väljatöötamiseks, mis 

oleks suunatud poliitilise lahenduse leidmisele Süürias ning hõlmaks järelevalve- ja 

jõustamisvahendeid, mis tugevdaksid kokkulepete ja kohustuste täitmist;“ 

2. osa: sõnad „rahvusvahelises Süüria toetusrühmas sõlmitud“ ja sõnad „seal võetud“ 
 

 

6. ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1043/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1043/2016  

(ENVI komisjon) 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 315, 296, 2 

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § originaaltekst eraldi +  

§ 22 2 GUE/NGL NH - 131, 466, 21 

§ originaaltekst eraldi +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE EH + 418, 191, 6 

pärast § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § originaaltekst eraldi +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL osa   

1 +  

2/EH - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE EH - 250, 349, 13 

pärast § 46 5 GUE/NGL NH - 138, 474, 1 

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

§ 55 § originaaltekst eraldi -  

§ 62 § originaaltekst osa   

1/NH + 533, 80, 5 

2/NH + 489, 112, 10 

3/NH + 491, 116, 7 

4/NH + 427, 170, 18 

5/NH + 317, 292, 8 

6/NH + 495, 117, 7 

§ 63 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 65 § originaaltekst NH + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE EH - 299, 312, 7 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 316, 288, 10 

§ 69 § originaaltekst eraldi +  

pärast volitust 14 8 PPE  +  

pärast põhjendust A 6 Verts/ALE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 467, 94, 55 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 62, 65, 66 (2. osa) 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 2 ja 5 

ALDE: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 7 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „tuletab meelde, et ülemaailmsed heitkogused tuleks järk-

järgult kaotada 2050. aastaks või varsti pärast seda;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 54 

1. osa:  „nõuab, et tõsiselt arutataks ülemaailmsest soojenemisest põhjustatud 

kliimakatastroofide tekitatud kliimapõgenike probleemi ja selle ulatust;“ 

2. osa: „märgib murega, et aastatel 2008–2013 oli 166 miljonit inimest sunnitud üleujutuste, 

tormide, maavärinate ja muude loodusõnnetuste tõttu kodust lahkuma;“ „juhib 

eelkõige tähelepanu asjaolule, et kliimaolukord Aafrika teatud osades ja Lähis-Idas 

võib õhutada poliitilist ebastabiilsust, majanduslikke probleeme ja Vahemere 

piirkonna pagulaskriisi ägenemist;“ 

 
§ 63 

1. osa:  „peab kiiduväärseks Pariisi kokkuleppes sisalduvat kohustust tagada kõikide 

rahavoogude kooskõla kasvuhoonegaaside heite vähendamisega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelise arengu eesmärkidega;“ 

2. osa: „on seisukohal, et seetõttu peab EL kiiresti tegelema fossiilkütustesse ja suure CO2-

heitega taristusse suunatud rahavoogudega;“ 

 
§ 66 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „ning heitkogustega kauplemisest ja rahvusvahelisest 

transpordikütuste heite maksustamisest saadud tulu suunamist kliimaga seotud 

investeeringuteks; nõuab ühtlasi põllumajandustoetuste osalist kasutamist 

investeeringute tagamiseks, millega rahastatakse taastuvenergia tootmist ja 

kasutamist põllumajandusettevõtetes;“ ja „sealhulgas fossiilkütustesse 

investeerimiseks antavate eksporditoetuste järkjärguliseks lõpetamiseks;“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

§ 3 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „eriti EL,“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE, S&D: 

muudatusettepanek 4 

1. osa:  lisada sõnad „sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate,“  

2. osa: jätta välja sõnad „ning nende osalemine kliimameetmete kavandamises ja 

rakendamises,“ 

3. osa: lisada sõnad „sektorites ja projektides, kuigi seda loetelu tuleb puhastada vastavalt 

jätkusuutlikele standarditele ja kriteeriumitele, nagu on nõudnud enamik 

kodanikuühiskonna osalistest;“  
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ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „täiendavate“, „allikate“, „muu hulgas finantstehingute maksu 

kehtestamisega ning eraldades aastatel 2021–2030 osa ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi saastekvootidest ja“, „ELi ja rahvusvahelistest lennunduse ja 

merenduse heitkoguseid käsitlevatest meetmetest saadud tulu rahvusvaheliste 

kliimameetmete rahastamisse ning“ 

2. osa: „täiendavate“, „allikate“ 

3. osa: „muu hulgas“ 

4. osa: „finantstehingute maksu kehtestamisega “ 

5. osa: „ning eraldades aastatel 2021–2030 osa ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 

saastekvootidest ja“, „ELi ja rahvusvahelistest lennunduse ja merenduse 

heitkoguseid käsitlevatest meetmetest saadud tulu rahvusvaheliste kliimameetmete 

rahastamisse ning“ 

6. osa: „heitkoguseid käsitlevatest meetmetest saadud tulu rahvusvaheliste kliimameetmete 

rahastamisse“ 
 

 

7. Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse 

rakendamine 

Raport: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 4 ENF NH - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF NH - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF NH - 69, 506, 36 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-06(VOT)_ET.doc 11 PE 590.297 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 32 9 üle 40 

parlamendiliik

me 

NH + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF NH - 69, 497, 43 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 40 § originaaltekst eraldi +  

pärast põhjendust F 1 ENF NH - 40, 561, 12 

põhjendus I 2 ENF NH - 46, 538, 22 

põhjendus N 3 ENF NH - 58, 515, 31 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 559, 31, 26 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 9 

ENF: muudatusettepanekud 1–7 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 40 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 30 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et komisjon peab selleks, et tagada igasuguse ohu 

ärahoidmine rahvatervisele, korrapäraselt ja ajakohaselt teavitama parlamenti ja 

nõukogu, kui teatavad probleemsed ained (nt väga ohtlikud ained, kantserogeensed, 

mutageensed või reproduktiivtoksilised ained, bioakumuleeruvad kemikaalid või 

teatavad sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad kemikaalid), mis REACH-määruse 

või mis tahes muu õigusakti kohaselt on keelatud või järk-järgult keelatakse, on 

toiduga kokkupuutuvates materjalides ikka veel kasutusel;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 31 

1. osa:  „märgib, et komisjon avaldas 15. juunil 2016 teaduslikud kriteeriumid biotsiidides ja 

taimekaitsevahendites kasutatavate toimeainete sisesekretsioonisüsteemi 

kahjustavate omaduste määratlemiseks;“ 

2. osa: „rõhutab siiski, et kõikide toodete, sh toiduga kokkupuutuvate materjalide jaoks on 

vaja horisontaalseid kriteeriume, ning palub komisjonil sellised kriteeriumid 

viivitamata esitada;“ „nõuab, et neid kriteeriume, kui nad on jõustunud, võetaks 

arvesse toiduga kokkupuutuvate materjalide riskihindamismenetluses;“ 
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PPE, ECR: 

§ 27 

1. osa:  „rõhutab, et toiduga kokkupuutuvad materjalid on oluline allikas, kus inimesed 

puutuvad kokku probleemsete kemikaalidega,“ 

2. osa: „nagu perfluoritud ühendid ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad kemikaalid (nt 

ftalaadid ja bisfenoolid), mida on seostatud krooniliste haiguste ja 

reproduktiivprobleemide, ainevahetushäirete, allergiate ja närvisüsteemi arengu 

probleemidega;“ 

3. osa: „märgib, et toiduga kokkupuutuvates materjalides on selliste kemikaalide 

migratsioon eriti problemaatiline, arvestades nende potentsiaali mõjuda kahjulikult 

ka äärmiselt väikestes kogustes;“ 

 
§ 34 

1. osa:  „toetab teadusuuringute ja innovatsioonialgatusi, mille eesmärk on töötada välja uusi 

toiduga kokkupuutuvates materjalides kasutamiseks sobilikke aineid, mille puhul on 

tõestatud nende ohutus inimeste tervisele;“ 

2. osa: „rõhutab, et praegu ei tohiks ohutumad alternatiivid siiski sisaldada bisfenooli S 

(BPS) bisfenooli A (BPA) asendajana, sest BPSi toksikoloogiline profiil võib olla 

sarnane BPA omaga;“ 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 8 ei puuduta kõiki keeleversioone ja seetõttu seda ei hääletatud (kodukorra artikli 

170 lõike 1 punkt d). 
 

 

8. ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne 

Raport: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 8 § originaaltekst osa   

1/NH + 595, 11, 7 

2/NH + 500, 53, 56 

3/NH + 513, 41, 51 

§ 10 § originaaltekst NH + 464, 70, 78 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 490, 61, 57 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: §§ 8, 10 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

§ 8 

1. osa:  kogu tekst, v.a sõnad „mõju, mida ELi õiguse tulemuslik kohaldamine avaldab ELi 

institutsioonide usaldusväärsuse tugevdamisele;“ „väljendab heameelt selle üle, kui 

oluliseks on komisjoni aastaaruandes peetud kodanike, ettevõtete ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide esitatud petitsioone kui Lissaboni lepingus 

sätestatud põhiõigust, Euroopa kodakondsuse tähtsat elementi ja olulist teisest 

vahendit, millega teostada järelevalvet ELi õiguse kohaldamise üle ja tuvastada 

selles võimalikke puudujääke seeläbi, et kodanikel on – lisaks“ ja  „– võimalik otse 

väljendada oma seisukohti ja kogemusi“ 

 

2. osa: „mõju, mida ELi õiguse tulemuslik kohaldamine avaldab ELi institutsioonide 

usaldusväärsuse tugevdamisele;“ „väljendab heameelt selle üle, kui oluliseks on 

komisjoni aastaaruandes peetud kodanike, ettevõtete ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonide esitatud petitsioone kui Lissaboni lepingus sätestatud põhiõigust, 

Euroopa kodakondsuse tähtsat elementi ja olulist teisest vahendit, millega teostada 

järelevalvet ELi õiguse kohaldamise üle ja tuvastada selles võimalikke puudujääke 

seeläbi, et kodanikel on,“ ja võimalik otse väljendada oma seisukohti ja 

kogemusi“ 

3. osa: „lisaks“ 
 

 

9. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi 

Bt11 seemnete turule laskmine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1083/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1083/2016  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 386, 190, 35 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 
 

 

10. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: geneetiliselt muundatud maisi 

1507 seemnete turule laskmine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1085/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 



P8_PV(2016)10-06(VOT)_ET.doc 14 PE 590.297 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1085/2016  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 375, 193, 36 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 
 

 

11. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi 

MON 810 seemnete turulelaskmise loa pikendamine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1086/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1086/2016  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 371, 189, 40 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 
 

 

12. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud 

maisist MON 810 toodete turulelaskmise loa pikendamine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1084/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1084/2016  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 372, 181, 46 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 
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13. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud 

puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 turule laskmine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1088/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1088/2016  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 384, 168, 39 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 

 


