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PIELIKUMS 
 

BALSOŠANAS REZULTĀTI 

Saīsinājumu un simbolu saraksts 

+ pieņemts 

- noraidīts 

↓ zaudējis spēku 

A atsaukts 

PS (..., ..., ...) balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas) 

EB (..., ..., ...) elektroniska balsošana (par, pret, atturas) 

bd balsošana pa daļām 

ats. atsevišķa balsošana 

groz. grozījums 

KG kompromisa grozījums 

AD attiecīgā daļa 

S svītrojošs grozījums 

= identiski grozījumi 

§ punkts 

pants pants 

apsv. apsvērums 

RP rezolūcijas priekšlikums 

KRP kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

AIZKL aizklāta balsošana 
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1. Ruanda: Victoire Ingabire lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, 

B8-1075/2016, B8-1076/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1061/2016  

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

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  ↓  

 

Dažādi 

ALDE grupa atsauca savu rezolūcijas priekšlikumu B8-1076/2016. 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-1064/2016 ir parakstījis arī Raffaele Fitto (ECR grupa). 

Hugues Bayet un Marc Tarabella (S&D grupa) atsauca savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas 

priekšlikuma RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudāna 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, 

B8-1078/2016, B8-1080/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

H apsv. 1 GUE/NGL PS - 142, 451, 9 

aiz I apsv. 2 GUE/NGL  -  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

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  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: J apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Kongo Demokrātiskā Republika, Čada, Dienvidāfrika, 

Uganda un Džibutija),” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 16 

1. daļa: „tādēļ mudina Komisiju un attiecīgās dalībvalstis nodrošināt pilnīgu pārredzamību 

attiecībā uz „migrācijas labākas pārvaldības” projektu, kas saistīts ar Sudānu,” 

2. daļa: „tostarp attiecībā uz plānotajām darbībām un ES, kā arī valstu finansējuma 

saņēmējiem, kā arī iesniegt visaptverošu ziņojumu par ES tehniskās delegācijas 

vizīti Sudānā 2016. gada maijā;” 
 

Dažādi 

Pavel Svoboda bija ierosinājis šādu mutisku grozījumu 6. punktam: 

„6. atkārtoti apstiprina, ka reliģijas, uzskatu un ticības brīvība ir universālas cilvēktiesības, kas 

jāizsargā visur un visiem; pieprasa, lai Sudānas valdība atceļ visas tiesību normas, kas soda vai 

diskriminē personas viņu reliģisko uzskatu dēļ, jo īpaši apostāzes gadījumā un jo īpaši attiecībā uz 

Čehijas kristiešu palīdzības organizācijas darbinieku Petr Jašek, Sudānas mācītājiem Hassan 

Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal un Dārfūras augstskolas absolventu Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla;” 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-1074/2016 ir parakstījis arī Raffaele Fitto (ECR grupa). 
 

 

3. Taizeme, it īpaši Andy Hall lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, 
B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL PS - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL PS - 271, 327, 8 

aiz § 11 3 GUE/NGL bd   

1/PS + 281, 262, 65 

2/PS - 271, 304, 34 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

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  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 1, 2, 3 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

grozījums Nr. 3: 

1. daļa: „pauž stingru pārliecību, ka uzņēmumus vajadzētu saukt pie atbildības par jebkādu 

to nodarītu kaitējumu videi un cilvēktiesību pārkāpumiem, un ka ES un dalībvalstīm 

to vajadzētu atbalstīt kā pamatprincipu;” 

2. daļa: „aicina visas iesaistītās puses aktīvi piedalīties gaidāmajā ANO otrajā starpvaldību 

darba grupā (IGWG), kura strādā pie starptautiska juridiski saistoša instrumenta 

transnacionālajām korporācijām (TNC) un citiem uzņēmumiem saistībā ar 

cilvēktiesībām;” 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-1082/2016 ir parakstījis arī Raffaele Fitto (ECR grupa). 
 

 

4. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (9. SFPS) 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1060/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1060/2016 

(ECON komiteja) 

aiz D apsv. 1 GUE/NGL PS - 100, 446, 68 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1 
 

 

5. Stāvoklis Sīrijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1089/2016  

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

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 6 1 ENF PS - 113, 420, 76 

2 ENF PS - 104, 454, 41 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 508, 50, 56 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ALDE: galīgais balsojums 

ENF: grozījumi Nr. 1, 2 

GUE/NGL: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un jo īpaši Krieviju un Asada režīmu” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „visus Starptautiskās Sīrijas atbalsta grupas dalībniekus”  

un „pilnībā atbalsta ANO īpašā sūtņa Staffan de Mistura centienus šajā jautājumā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 6 

1. daļa: „aicina AP/PV no jauna censties panākt vienotu ES Sīrijas stratēģiju, kuras mērķis 

būtu sekmēt politiskā noregulējuma panākšanu Sīrijā, un kura paredzētu uzraudzības 

un izpildes nodrošināšanas rīkus, lai stiprinātu” un „vienošanos un saistību 

ievērošanu;” 

2. daļa: „Starptautiskās Sīrijas atbalsta grupā panākto”  
 

 

6. 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā 

(Maroka) 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1043/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016 

(ENVI komiteja) 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 315, 296, 2 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 22 2 GUE/NGL PS - 131, 466, 21 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE EB + 418, 191, 6 

§ 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL bd   

1 +  

2/EB - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE EB - 250, 349, 13 

aiz § 46 5 GUE/NGL PS - 138, 474, 1 

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 533, 80, 5 

2/PS + 489, 112, 10 

3/PS + 491, 116, 7 

4/PS + 427, 170, 18 

5/PS + 317, 292, 8 

6/PS + 495, 117, 7 

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 65 § sākotnējais 

teksts 

PS + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE EB - 299, 312, 7 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 316, 288, 10 

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz 14. atsauces 8 PPE  +  

aiz A apsv. 6 Verts/ALE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 467, 94, 55 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 62, 65, 66 (2. daļa) 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 2 un 5 

ALDE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atgādina, ka līdz 2050. gadam vai drīz pēc tam 

pakāpeniski jāsamazina globālās emisijas;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 54 

1. daļa: „prasa nopietni ņemt vērā klimata bēgļu problēmu un tās apjomus, kas rodas 

globālās sasilšanas izraisītu dabas katastrofu rezultātā;” 

2. daļa: „ar bažām atzīmē, ka laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam 166 miljoni cilvēku bija 

spiesti pamest mājas plūdu, vētru, zemestrīču vai citu katastrofu dēļ; vērš īpašu 

uzmanību uz to, ka ar klimatu saistītie notikumi vairākās vietās Āfrikā un Tuvos un 

Vidējos Austrumos var veicināt politisko nestabilitāti, ekonomiskās grūtības un 

bēgļu krīzes saasināšanos Vidusjūras reģionā;” 
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§ 63 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumā pausto apņemšanos panākt visu finanšu plūsmu 

atbilstību zemām SEG emisijām un pret klimata pārmaiņām noturīgai attīstībai; ” 

2. daļa: „uzskata, ka, lai to paveiktu, ES steidzami jāsamazina finanšu plūsmas fosilajam 

kurināmajam un augsta oglekļa dioksīda emisiju līmeņa infrastruktūrai;” 

 
§ 66 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un piešķirt klimata jomas investīcijām ieņēmumus no 

emisiju kvotu tirdzniecības un transporta kurināmā veidiem piemērotajām oglekļa 

maksām; turklāt prasa daļēji izmantot lauksaimniecības subsīdijas, lai nodrošinātu 

investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanai un izmantošanai lauku saimniecībās;” 

un „tostarp eksporta kredītus ieguldījumiem fosilajā kurināmajā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE: 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši ES,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE, S&D: 

grozījums Nr. 4 

1. daļa: vārdu „tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,” pievienošana 

2. daļa: vārdu „un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt šo pušu dalību klimata jomā veicamo 

pasākumu plānošanā un īstenošanā,” svītrošana 

3. daļa: vārdu „un projekti, lai gan šis saraksts ir jāpārskata saskaņā ar ilgtspējīgiem 

standartiem un kritērijiem, kā to pieprasa vairums pilsoniskās sabiedrības 

dalībnieku;” pievienošana 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „papildu avotus”, „tostarp ieviešot finanšu darījumu 

nodokli, paredzot daļu no ES ETS kvotām laikposmam no 2021. līdz 2030. gadam, 

kā arī piešķirot ienākumus no ES un starptautiskiem pasākumiem aviācijas un 

kuģniecības emisiju jomā starptautiskajam klimata finansējumam un” 

2. daļa: „papildu avotus” 

3. daļa: „tostarp” 

4. daļa: „ieviešot finanšu darījumu nodokli,” 

5. daļa: „paredzot daļu no ES ETS kvotām laikposmam no 2021. līdz 2030. gadam, kā arī 

piešķirot ienākumus no ES un starptautiskiem pasākumiem aviācijas un kuģniecības 

emisiju jomā” 

6. daļa: „starptautiskajam klimata finansējumam un” 
 

 

7. Regulas par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

Ziņojums: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 4 ENF PS - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF PS - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF PS - 69, 506, 36 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 32 9 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF PS - 69, 497, 43 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz F apsv. 1 ENF PS - 40, 561, 12 

I apsv. 2 ENF PS - 46, 538, 22 

N apsv. 3 ENF PS - 58, 515, 31 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 559, 31, 26 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 9 

ENF: grozījumi Nr. 1-7 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 40 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 30 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver — lai pilnībā novērstu sabiedrības veselības 

apdraudējumu, Komisijai ir regulāri jāinformē Parlaments un Padome, ja materiālos, 

kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, joprojām izmanto noteiktas bīstamas 

vielas (piemēram, SVHC, CMR, bioakumulatīvas ķimikālijas vai dažu kategoriju 

ķīmiskas vielas, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības), kuras ir aizliegtas vai 

tiek pakāpeniski izskaustas saskaņā ar REACH vai citiem tiesību aktiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 31 

1. daļa: „norāda, ka Komisija 2016. gada 15. jūnijā ir publicējusi zinātniskos kritērijus, lai 

noteiktu endokrīnās sistēmas darbību traucējošās īpašības aktīvām vielām, ko 

izmanto biocīdos un augu aizsardzības līdzekļos;” 

2. daļa: „tomēr uzsver, ka attiecībā uz visiem ražojumiem, tostarp materiāliem, kas paredzēti 

saskarei ar pārtiku, ir vajadzīgi horizontāli kritēriji un aicina Komisiju nekavējoties 

nākt klajā ar šādiem kritērijiem; aicina šos kritērijus, kad tie būs stājušies spēkā, 

ņemt vērā materiālu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, riska novērtēšanas 

procedūrā;” 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1. daļa: „uzsver, ka materiāli, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ir būtisks problemātisku 

ķīmisko vielu iedarbības uz cilvēku avots,” 

2. daļa: „jo var saturēt perfluorētos savienojumus (PFC) un ķīmiskas vielas, kas izraisa 

endokrīnās sistēmas darbības traucējumus (EDC), piemēram, ftalātus un bisfenolus, 

kuriem konstatēta saistība ar hroniskām slimībām, reproduktīvās sistēmas darbības 

traucējumiem, vielmaiņas traucējumiem, alerģijām un nervu sistēmas attīstības 

problēmām;” 

3. daļa: „norāda, ka šādu ķīmisko vielu migrācija ir īpaši svarīgs jautājums attiecībā uz 

materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ņemot vērā to potenciālu radīt 

kaitējumu pat ļoti nelielās devās;” 

 
§ 34 

1. daļa: „atbalsta pētniecības un inovācijas iniciatīvas, ar ko cenšas izstrādāt jaunas vielas, 

kuras izmantot materiālos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par 

kurām ir pierādījumi, ka tās ir nekaitīgas cilvēka veselībai;” 

2. daļa: „tomēr uzsver, ka pagaidām drošākām alternatīvām nebūtu jāsatur bisfenols S (BPS) 

kā bisfenola A (BPA) aizstājējs, jo BPS var būt BPA līdzīga toksikoloģiskā 

iedarbība;” 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 8 neattiecas uz tekstu visās valodās, un tāpēc par to nebalsoja (Reglamenta 170. panta 

1. punkta d) apakšpunkts). 
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8. Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 595, 11, 7 

2/PS + 500, 53, 56 

3/PS + 513, 41, 51 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 464, 70, 78 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 490, 61, 57 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: § 8, 10 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

§ 8 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ES tiesību aktu efektīvas piemērošanas ietekmi uz ES 

iestāžu uzticamības stiprināšanu; atzinīgi vērtē to, cik liela uzmanība Komisijas gada 

ziņojumā pievērsta iedzīvotāju, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

iesniegtajiem lūgumrakstiem, kas ir Lisabonas līgumā nostiprinātas pamattiesības, 

nozīmīgs Eiropas pilsonības elements un svarīgs sekundārais veids, kā uzraudzīt ES 

tiesību aktu piemērošanu un atrast iespējamas nepilnības, ļaujot iedzīvotājiem tieši 

paust savu viedokli un pieredzi” 

2. daļa: „ES tiesību aktu efektīvas piemērošanas ietekmi uz ES iestāžu uzticamības 

stiprināšanu; atzinīgi vērtē to, cik liela uzmanība Komisijas gada ziņojumā pievērsta 

iedzīvotāju, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesniegtajiem 

lūgumrakstiem, kas ir Lisabonas līgumā nostiprinātas pamattiesības, nozīmīgs 

Eiropas pilsonības elements un svarīgs sekundārais veids, kā uzraudzīt ES tiesību 

aktu piemērošanu un atrast iespējamas nepilnības, ļaujot iedzīvotājiem tieši paust 

savu viedokli un pieredzi” 

3. daļa: „līdzās” 
 

 

9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski 

modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišana tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1083/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1083/2016 

(ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 386, 190, 35 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, ENF: galīgais balsojums 
 

 

10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski 

modificētas kukurūzas sēklu 1507 laišana tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1085/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1085/2016 

(ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 375, 193, 36 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, ENF: galīgais balsojums 
 

 

11. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas 

atjaunošana ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklām 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1086/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1086/2016 

(ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 371, 189, 40 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, ENF: galīgais balsojums 
 

 



P8_PV(2016)10-06(VOT)_LV.doc 15 PE 590.297 

12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas 

atjaunošana ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1084/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1084/2016 

(ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 372, 181, 46 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, ENF: galīgais balsojums 
 

 

13. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski 

modificētas kokvilnas 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 laišana tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1088/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1088/2016 

(ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 384, 168, 39 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, ENF: galīgais balsojums 

 


