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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Rwanda: het geval van Victoire Ingabire 

Ontwerpresoluties: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-

1075/2016, B8-1076/2016 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijk ontwerpresolutie RC-B8-1061/2016  

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

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  ↓  

 

Diversen 

De ALDE-Fractie is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1064/2016. 

Hugues Bayet en Marc Tarabella (S&D-Fractie) hebben hun handtekening ingetrokken van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudan 

Ontwerpresoluties: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-

1078/2016, B8-1080/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw H 1 GUE/NGL HS - 142, 451, 9 

na overw I 2 GUE/NGL  -  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

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  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: overw J 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "(de Democratische Republiek Congo, Tsjaad, 

Zuid-Afrika, Oeganda, Djibouti)" 

2e deel deze woorden 
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§ 16 

1e deel "spoort de Commissie en de betrokken lidstaten ertoe aan dan ook te zorgen voor 

volledige transparantie betreffende het project voor "beter migratiebeheer" met 

Sudan," 

2e deel "met inbegrip van alle geplande activiteiten en begunstigden van de EU- en 

nationale middelen, en een uitvoerig verslag op te stellen van een technisch 

delegatiebezoek van de EU aan Sudan in mei 2016;" 
 

Diversen 

Pavel Svoboda heeft volgend mondeling amendement ingediend op § 6: 

"6. onderstreept dat de vrijheid van godsdienst en overtuiging een universeel mensenrecht is dat overal 

en voor iedereen moet worden beschermd; eist dat de Sudanese regering wettelijke bepalingen intrekt 

die mensen discrimineren of penaliseren op grond van hun geloof, in het bijzonder in geval van 

afvalligheid en in het bijzonder met betrekking tot de Tsjechische christelijke hulpverlener Petr Jašek, 

de Sudanese dominees Hassan Abduraheem Kodi Taour en Kuwa Shamal en de masterstudent uit 

Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla;" 

 

Raffaele Fitto (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1074/2016. 
 

 

3. Thailand, met name het geval van Andy Hall 

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

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL HS - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL HS - 271, 327, 8 

na § 11 3 GUE/NGL so   

1/HS + 281, 262, 65 

2/HS - 271, 304, 34 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

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  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

amendement 3 

1e deel "verklaart stellig dat ondernemingen ter verantwoording moeten worden geroepen 

voor milieuschade en schendingen van de mensenrechten waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn en dat de EU en de lidstaten dit als een kernbeginsel moeten 

uitdragen;" 

2e deel "roept alle partijen op actief deel te nemen aan de tweede zitting van de 

intergouvernementele werkgroep van de VN over de ontwikkeling van een 

internationaal juridisch bindend instrument voor de eerbiediging van de 

mensenrechten door transnationale en andere ondernemingen;" 
 

Diversen 

Raffaele Fitto (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1082/2016. 
 

 

4. Internationale standaarden voor financiële verslaglegging  IFRS 9 

Ontwerpresolutie: B8-1060/2016 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 



P8_PV(2016)10-06(VOT)_NL.doc 6 PE 590.297 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1060/2016  

(Commissie ECON) 

na overw D 1 GUE/NGL HS - 100, 446, 68 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
 

 

5. De situatie in Syrië 

Ontwerpresoluties: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1089/2016  

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

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 6 1 ENF HS - 113, 420, 76 

2 ENF HS - 104, 454, 41 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 50, 56 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: eindstemming 

ENF: amendementen 1, 2 

GUE/NGL: eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en met name Rusland en het regime van Assad," 

2e deel deze woorden 

 
§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "alle leden van de Internationale Steungroep voor 

Syrië" en "steunt ten volle de inspanningen van de speciale gezant van de VN, 

Staffan de Mistura, op dit gebied;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 6 

1e deel "verzoekt de HV/VV opnieuw te proberen te komen tot een gemeenschappelijke 

strategie van de EU voor Syrië, die gericht moet zijn op het bevorderen van een 

politieke oplossing in Syrië, en ook controle- en handhavingsinstrumenten moet 

bevatten voor een betere naleving van overeenkomsten en verplichtingen" 

2e deel "die zijn aangegaan in het kader van de Internationale Steungroep voor Syrië;" 
 

 

6. VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko 

(COP22) 

Ontwerpresolutie: B8-1043/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1043/2016  

(Commissie ENVI) 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 315, 296, 2 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-06(VOT)_NL.doc 8 PE 590.297 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 22 2 GUE/NGL HS - 131, 466, 21 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE ES + 418, 191, 6 

na § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL so   

1 +  

2/ES - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE ES - 250, 349, 13 

na § 46 5 GUE/NGL HS - 138, 474, 1 

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 533, 80, 5 

2/HS + 489, 112, 10 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3/HS + 491, 116, 7 

4/HS + 427, 170, 18 

5/HS + 317, 292, 8 

6/HS + 495, 117, 7 

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE ES - 299, 312, 7 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 316, 288, 10 

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na visum 14 8 PPE  +  

na overw A 6 Verts/ALE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 467, 94, 55 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 62, 65, 66 (2e deel) 

GUE/NGL: amendementen 2 en 5 

ALDE: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "herinnert eraan dat de wereldwijde emissies 

geleidelijk moeten verdwijnen, uiterlijk in 2050 of kort daarna;" 

2e deel deze woorden 
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§ 54 

1e deel "vraagt dat de problematiek van klimaatvluchtelingen en de omvang daarvan, die het 

gevolg zijn van klimaatrampen veroorzaakt door de opwarming van de aarde, ernstig 

worden genomen;" 

2e deel "stelt bezorgd vast dat tussen 2008 en 2013 166 miljoen mensen gedwongen werden 

hun huis te verlaten vanwege overstromingen, stormen, aardbevingen en andere 

rampen; vestigt bijzondere aandacht op het feit dat de klimaatgerelateerde 

ontwikkelingen in delen van Afrika en het Midden-Oosten politieke instabiliteit, 

economische tegenspoed en een escalatie van de vluchtelingencrisis in het 

Middellandse Zeegebied in de hand kunnen werken;" 

 
§ 63 

1e deel "is verheugd over het engagement in het kader van de Overeenkomst van Parijs om 

alle geldstromen te doen sporen met de beginselen van geringe broeikasgasemissies 

en klimaatbestendige ontwikkeling;" 

2e deel "meent dat dit de EU ertoe verplicht dringend iets te doen aan de geldstromen naar 

fossiele brandstoffen en koolstofrijke infrastructuur;" 

 
§ 66 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en om inkomsten uit emissiehandel, alsook 

inkomsten uit de koolstofbeprijzing van voor het internationaal vervoer gebruikte 

brandstoffen, aan klimaatgerelateerde investeringen toe te wijzen; dringt er 

bovendien op aan dat landbouwsubsidies gedeeltelijk worden gebruikt om 

investeringen ten behoeve van de opwekking en het gebruik van duurzame energie 

op landbouwbedrijven te garanderen;" en "onder meer door exportkredieten voor 

investeringen in fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", en vooral de EU," 

2e deel deze woorden 

 
PPE, S&D: 

amendement 4 

1e deel Toevoeging van de woorden: "inclusief kleine en middelgrote ondernemingen," 

2e deel Schrapping van de woorden: "en van hun betrokkenheid bij de planning en 

uitvoering van klimaatacties," 

3e deel Toevoeging van de woorden: "en projecten" en ", hoewel deze lijst moet worden 

opgeschoond aan de hand van duurzaamheidsnormen en -criteria, zoals de meeste 

spelers van het maatschappelijk middenveld vragen;" 
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ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "aanvullende bronnen van", "onder meer door een 

belasting op financiële transacties in te voeren, door in de periode van 2021 tot 2030 

een deel van de emissierechten uit de EU-ETS opzij te zetten en door inkomsten uit 

EU- en internationale maatregelen inzake de emissies van de lucht- en zeevaart toe 

te wijzen aan" en "internationale klimaatfinanciering en" 

2e deel "aanvullende bronnen van" 

3e deel "onder meer" 

4e deel "door een belasting op financiële transacties in te voeren" 

5e deel "door in de periode van 2021 tot 2030 een deel van de emissierechten uit de EU-ETS 

opzij te zetten en door inkomsten uit EU- en internationale maatregelen inzake de 

emissies van de lucht- en zeevaart toe te wijzen aan" 

6e deel "internationale klimaatfinanciering en" 
 

 

7. Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen 

bestemd om met levensmiddelen in contact te komen 

Verslag: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 4 ENF HS - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF HS - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF HS - 69, 506, 36 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 32 9 meer dan 40 

leden 

HS + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF HS - 69, 497, 43 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw F 1 ENF HS - 40, 561, 12 

Overw I 2 ENF HS - 46, 538, 22 

Overw N 3 ENF HS - 58, 515, 31 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 559, 31, 26 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 9 

ENF: amendementen 1 - 7 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 40 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 30 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt dat de Commissie het Parlement en de 

Raad regelmatig moet informeren en van recente informatie moet voorzien wanneer 

bepaalde zorgwekkende stoffen (zoals SVHC's, CMR's, bioaccumulatieve chemische 

stoffen of bepaalde categorieën van hormoonontregelende stoffen) die uit hoofde van 

REACH of andere wetgeving verboden zijn of geleidelijk worden verboden, nog 

steeds worden gebruikt in FCM's, zodat een gevaar voor de volksgezondheid kan 

worden uitgesloten;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 31 

1e deel "neemt kennis van de op 15 juni 2016 door de Commissie gepubliceerde criteria 

voor het vaststellen van de hormoonontregelende eigenschappen van actieve stoffen 

die gebruikt worden in biociden en gewasbeschermingsmiddelen;" 

2e deel "onderstreept echter dat er behoefte is aan horizontale criteria voor alle producten, 

met inbegrip van FCM's, en verzoekt de Commissie zo snel mogelijk met dergelijke 

criteria te komen; dringt erop aan om deze criteria, zodra zij van kracht zijn, op te 

nemen in de risicobeoordelingsprocedure van FCM's;" 
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PPE, ECR: 

§ 27 

1e deel "onderstreept dat FCM's een belangrijke bron zijn van menselijke blootstelling aan 

zorgwekkende chemische stoffen," 

2e deel "zoals perfluorkoolstoffen (PFK's) en hormoonontregelende stoffen zoals ftalaten en 

bisfenolen, die in verband zijn gebracht met chronische ziekten, 

voortplantingsproblemen, stofwisselingsstoornissen, allergieën en een gestoorde 

neurologische ontwikkeling;" 

3e deel "merkt op dat de migratie van dergelijke chemische stoffen van bijzonder belang is 

voor FCM's aangezien zij zelfs in uiterst lage dosissen schade kunnen aanrichten;" 

 
§ 34 

1e deel "steunt initiatieven voor onderzoek en innovatie die gericht zijn op de ontwikkeling 

van nieuwe stoffen voor gebruik in FCM's waarvan is aangetoond dat zij veilig zijn 

voor de menselijke gezondheid;" 

2e deel "benadrukt echter dat veiligere alternatieven voorlopig geen Bisfenol S (BPS) 

mogen bevatten ter vervanging van Bisfenol A (BPA), aangezien BPS mogelijk een 

soortgelijk toxicologisch profiel heeft als BPA;" 
 

Diversen 

Amendement 8 betreft niet alle taalversies en werd daarom niet in stemming gebracht (artikel 170, lid 

1, letter d), van het Reglement). 
 

 

8. Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 595, 11, 7 

2/HS + 500, 53, 56 

3/HS + 513, 41, 51 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 464, 70, 78 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 490, 61, 57 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: §§ 8, 10 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dat daadwerkelijke toepassing van het EU-recht 

een positief effect heeft op de geloofwaardigheid van de EU-instellingen; spreekt 

zijn waardering uit voor het belang dat de Commissie in haar jaarverslag toekent aan 

de verzoekschriften die door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

worden ingediend, als een van de in het Verdrag van Lissabon verankerde 

grondrechten en als belangrijk aspect van het Europees burgerschap, en tevens een 

belangrijk middel om de toepassing van het EU-recht te toetsen en mogelijke 

tekortkomingen te signaleren, waarbij de burger rechtstreeks zijn visie en ervaringen 

kenbaar kan maken, naast" 

2e deel "dat daadwerkelijke toepassing van het EU-recht een positief effect heeft op de 

geloofwaardigheid van de EU-instellingen; spreekt zijn waardering uit voor het 

belang dat de Commissie in haar jaarverslag toekent aan de verzoekschriften die 

door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden ingediend, als een 

van de in het Verdrag van Lissabon verankerde grondrechten en als belangrijk aspect 

van het Europees burgerschap, en tevens een belangrijk middel om de toepassing 

van het EU-recht te toetsen en mogelijke tekortkomingen te signaleren, waarbij de 

burger rechtstreeks zijn visie en ervaringen kenbaar kan maken," 

3e deel "naast" 
 

 

9. Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van 

genetisch gemodificeerde mais Bt11 

Ontwerpresolutie: B8-1083/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1083/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 386, 190, 35 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
 

 

10. Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van 

genetisch gemodificeerde maïs 1507 

Ontwerpresolutie: B8-1085/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1085/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 375, 193, 36 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
 

 

11. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor zaden 

van genetisch gemodificeerde mais MON 810 

Ontwerpresolutie: B8-1086/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1086/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 371, 189, 40 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
 

 

12. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor 

genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810 

Ontwerpresolutie: B8-1084/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1084/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 372, 181, 46 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
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13. Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van genetisch 

gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Ontwerpresolutie: B8-1088/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1088/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 384, 168, 39 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 

 


