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PRÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVANIA 

Použité skratky a značky 

+ prijatý 

- zamietnutý 

↓ prepadol 

VS vzatý späť 

HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa) 

EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa) 

HPČ hlasovanie po častiach 

OH oddelené hlasovanie 

PN pozmeňujúci návrh 

KPN kompromisný pozmeňujúci návrh 

ZČ zodpovedajúca časť 

V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia 

= zhodné pozmeňujúce návrhy 

ods. odsek 

čl. článok 

odôv. odôvodnenie 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej 

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

1075/2016, B8-1076/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1061/2016  

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Iné 

Skupina ALDE stiahla svoj návrh uznesenia B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B8-1064/2016. 

Hugues Bayet a Marc Tarabella (skupina S&D) vzali späť svoje podpisy zo spoločného návrhu 

uznesenia RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudán 

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

1078/2016, B8-1080/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1062/2016  

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

ods. 6 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. H 1 GUE/NGL HPM - 142, 451, 9 

od odôvodnenia I 2 GUE/NGL  -  

odôv. J ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odôv. J 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 11 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „(Konžská demokratická republika, Čad, Južná Afrika, 

Uganda, Džibuti)“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 16 

1. časť: „naliehavo preto vyzýva Komisiu a dotknuté členské štáty, aby zabezpečili úplnú 

transparentnosť, pokiaľ ide o projekt lepšieho riadenia migrácie so Sudánom,“ 

2. časť: „vrátane všetkých plánovaných činností a príjemcov prostriedkov EÚ a členských 

štátov, a aby zostavili komplexnú správu o návšteve technickej delegácie EÚ 

v Sudáne v máji 2016;“ 
 

Iné 

Spravodajca Pavel Svoboda predložil tento ústny PN k odseku 6: 

„6. opakuje, že sloboda náboženstva alebo viery je všeobecným ľudským právom, ktoré treba chrániť 

všade a pre každého; žiada, aby sudánska vláda zrušila všetky právne predpisy, ktorými sa postihujú 

alebo diskriminujú jednotlivci pre ich náboženské presvedčenie, najmä v prípadoch odpadlíctva od 

viery, a najmä pokiaľ ide o českého pracovníka kresťanskej pomoci Petra Jaška, sudánskych pastorov 

Hassana Abduraheema Kodiho Taoura, Kuwaa Shamala a darfúrskeho študenta Abdulmonema 

Abdumawlaa Issaa Abdumawlaa;“ 

 

Raffaele Fitto (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B8-1074/2016. 
 

 

3. Thajsko, najmä prípad Andyho Halla 

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

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1068/2016  

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

ods. 11 1 GUE/NGL HPM - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL HPM - 271, 327, 8 

od odseku 11 3 GUE/NGL HPČ   

1/HPM + 281, 262, 65 

2/HPM - 271, 304, 34 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1, 2, 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

PN 3 

1. časť: „je pevne presvedčený, že spoločnosti by sa mali zodpovedať za akékoľvek 

environmentálne škody a porušovanie ľudských práv, za ktoré sú zodpovedné, a že 

EÚ a členské štáty by to mali presadzovať ako hlavnú zásadu;“ 

2. časť: „vyzýva všetky strany, aby sa aktívne zapojili do nadchádzajúcej druhej schôdze 

medzivládnej pracovnej skupiny OSN o medzinárodnom, právne záväznom nástroji 

týkajúcom sa nadnárodných korporácií a iných podnikov v spojení s ľudskými 

právami;“ 
 

Iné 

Raffaele Fitto (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B8-1082/2016. 
 

 

4. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 

Návrh uznesenia: B8-1060/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1060/2016  

(výbor ECON) 

od odôvodnenia D 1 GUE/NGL HPM - 100, 446, 68 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 
 

 

5. Situácia v Sýrii 

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

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1089/2016  

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

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 6 1 ENF HPM - 113, 420, 76 

2 ENF HPM - 104, 454, 41 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 508, 50, 56 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ALDE: záverečné hlasovanie 

ENF: PN 1, 2 

GUE/NGL: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a najmä Rusko a Assadov režim,“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „všetkých účastníkov medzinárodnej skupiny na 

podporu Sýrie,“ a „v plnej miere podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN Staffana 

de Misturu v tejto súvislosti;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 6 

1. časť: „vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby obnovila úsilie o 

vytvorenie spoločnej stratégie EÚ pre Sýriu, ktorej cieľom by bolo uľahčenie 

politického riešenia v Sýrii a ktorá by zahŕňala monitorovacie nástroje a nástroje na 

presadzovanie v záujme dôslednejšieho dodržiavania dohôd a záväzkov“ 

2. časť: „prijatých v rámci medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie;“ 
 

 

6. Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) 

Návrh uznesenia: B8-1043/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1043/2016  

(výbor ENVI) 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 315, 296, 2 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 9 9 PPE  +  

ods. 12 7 Verts/ALE  +  

ods. 18 ods. pôvodný text OH +  

ods. 22 2 GUE/NGL HPM - 131, 466, 21 

ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 10 PPE  -  

ods. 24 11 PPE EH + 418, 191, 6 

od odseku 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

ods. 28 12 PPE  +  

ods. 46 4 GUE/NGL HPČ   

1 +  

2/EH - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE EH - 250, 349, 13 

od odseku 46 5 GUE/NGL HPM - 138, 474, 1 

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 55 ods. pôvodný text OH -  

ods. 62 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 533, 80, 5 

2/HPM + 489, 112, 10 

3/HPM + 491, 116, 7 

4/HPM + 427, 170, 18 

5/HPM + 317, 292, 8 

6/HPM + 495, 117, 7 

ods. 63 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 65 ods. pôvodný text HPM + 491, 115, 10 

ods. 66 14 PPE EH - 299, 312, 7 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 316, 288, 10 

ods. 69 ods. pôvodný text OH +  

od citácie 14 8 PPE  +  

od odôvodnenia A 6 Verts/ALE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 467, 94, 55 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 62, 65, 66 (2. časť) 

GUE/NGL: PN 2 a 5 

ALDE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 18, 55, 69 

GUE/NGL: ods. 22 

PPE: ods. 18, 25 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 7 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pripomína, že celosvetové emisie by sa mali postupne 

odstrániť do roku 2050 alebo krátko po ňom;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť: „požaduje vážne uznanie problému klimatických utečencov a jeho rozsahu, ktorý je 

dôsledkom klimatických prírodných katastrof spôsobených globálnym 

otepľovaním;“ 

2. časť: „so znepokojením konštatuje, že v rokoch 2008 až 2013 bolo 166 miliónov ľudí 

nútených opustiť svoje domovy v dôsledku povodní, víchric, zemetrasení alebo 

iných katastrof; osobitne upozorňuje na skutočnosť, že s klímou spojený vývoj v 

niektorých častiach Afriky a Blízkeho Východu by mohol prispieť k politickej 

nestabilite, hospodárskym ťažkostiam a vyhroteniu utečeneckej krízy v Stredozemí;“ 

 
ods. 63 

1. časť: „víta záväzok Parížskej dohody zosúladiť všetky finančné toky s rozvojom v oblasti 

nízkych emisií skleníkových plynov a odolnosti voči zmene klímy;“ 

2. časť: „domnieva sa, že je preto nutné, aby EÚ urýchlene začala riešiť problém investícií 

do fosílnych palív a infraštruktúry s vysokými emisiami uhlíka;“ 
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ods. 66 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „prideľovanie príjmov z obchodovania s emisiami na 

investície týkajúce sa klímy či zavedenie cien za emisie uhlíka z palív v rámci 

medzinárodnej dopravy; žiada aj čiastočné využívanie dotácií v poľnohospodárstve 

na zabezpečenie investícií do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

v poľnohospodárskych podnikoch;“ a „vrátane zrušenia vývozných úverov na 

investície do fosílnych palív;“ 

2. časť: tieto slová 

 
PPE: 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a najmä EÚ,“ 

2. časť: tieto slová 

 
PPE, S&D: 

PN 4 

1. časť: Vloženie slov: „vrátane malých a stredných podnikov,“ 

2. časť: Vypustenie slov: „a význam zabezpečenia ich zapojenia do plánovania a 

vykonávania opatrení v oblasti klímy“ 

3. časť: Vloženie slov: „a projekty; tento zoznam je však potrebné vyčistiť v súlade so 

normami a kritériami trvalej udržateľnosti, ako to požadovala väčšina aktérov 

občianskej spoločnosti;“ 

 
ECR, PPE, ALDE: 

ods. 62 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „dodatočné zdroje“, „a to aj zavedením dane z 

finančných transakcií, odobratím niektorých emisných kvót z EU ETS v období 

rokov 2021 – 2030 a pridelením príjmu pochádzajúceho z opatrení prijatých EÚ a na 

medzinárodnej úrovni týkajúcich sa emisií pochádzajúcich z činností leteckej a 

námornej dopravy“ a „medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy a“ 

2. časť: „dodatočné zdroje“ 

3. časť: „a to aj“ 

4. časť: „zavedením dane z finančných transakcií“ 

5. časť: „odobratím niektorých emisných kvót z EU ETS v období rokov 2021 – 2030 a 

pridelením príjmu pochádzajúceho z opatrení prijatých EÚ a na medzinárodnej 

úrovni týkajúcich sa emisií pochádzajúcich z činností leteckej a námornej dopravy“ 

6. časť: „medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy a“ 
 

 

7. Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s 

potravinami  

Správa: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 4 ENF HPM - 72, 522, 20 

ods. 5 5 ENF HPM - 61, 538, 14 

ods. 15 6 ENF HPM - 69, 506, 36 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 22 9 viac ako 40 

poslancov 

HPM + 346, 239, 29 

ods. 34 7 ENF HPM - 69, 497, 43 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 40 ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia F 1 ENF HPM - 40, 561, 12 

odôv. I 2 ENF HPM - 46, 538, 22 

odôv. N 3 ENF HPM - 58, 515, 31 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 559, 31, 26 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 9 

ENF: PN 1-7 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 40 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 30 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že na zabezpečenie vylúčenia akéhokoľvek 

nebezpečenstva pre verejné zdravie musí Komisia pravidelne a aktuálne informovať 

Európsky parlament a Radu, ak sa v MPSP stále používajú určité látky, ktoré 

vzbudzujú obavy (SVHC, látky CMR, bioakumulatívne chemické látky alebo 

niektoré endokrinné disruptory), ktoré sú zakázané, alebo sa postupne vyraďujú 

podľa nariadenia REACH alebo iných právnych predpisov;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 31 

1. časť: „berie na vedomie, že Komisia 15. júna 2016 uverejnila vedecké kritériá na určenie 

vlastností narušujúcich endokrinný systém pre účinné látky používané v biocídnych 

výrobkoch a prípravkoch na ochranu rastlín;“ 

2. časť: „zdôrazňuje však potrebu horizontálnych kritérií pre všetky výrobky vrátane MPSP a 

vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila takéto kritériá; žiada, aby sa tieto 

kritériá, keď nadobudnú účinnosť, zohľadňovali v postupe posudzovania rizika 

MPSP;“ 

 
PPE, ECR: 

ods. 27 

1. časť: „zdôrazňuje, že MPSP sú významným zdrojom vystavenia ľudí chemickým látkam 

vzbudzujúcim obavu,“ 

2. časť: „vrátane perfluórovaných zlúčenín (PFC) a chemikálií, ktoré narúšajú endokrinný 

systém (EDC), ako sú ftaláty a bisfenoly, ktoré sú spájané s chronickými 

ochoreniami, ako aj reprodukčnými problémami, metabolickými poruchami, 

alergiami a neurologickými problémami;“ 

3. časť: „konštatuje, že migrácia takýchto chemických látok je znepokojujúca najmä v 

prípade MPSP, vzhľadom na ich potenciál byť nebezpečné aj v extrémne malých 

dávkach;“ 

 
ods. 34 

1. časť: „podporuje iniciatívy v oblasti výskumu a inovácií, ktorých cieľom je vyvinúť nové 

látky na používanie v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami, ktoré 

preukážu svoju bezpečnosť pre ľudské zdravie;“ 

2. časť: „zdôrazňuje však, že zatiaľ by akékoľvek bezpečnejšie alternatívy nemali zahŕňať 

bisfenol S (BPS) ako náhradu bisfenolu A (BPA), keďže toxikologický profil BPS sa 

môže podobať profilu BPA;“ 
 

Iné 
PN 8 sa netýka všetkých jazykových verzií, a preto sa o ňom nehlasovalo (článok 170, odsek 1, písm. 

d) rokovacieho poriadku). 
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8. Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 

Správa: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 595, 11, 7 

2/HPM + 500, 53, 56 

3/HPM + 513, 41, 51 

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 464, 70, 78 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 490, 61, 57 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 8, 10 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

ods. 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vplyv účinného uplatňovania práva Únie na 

posilňovanie dôveryhodnosti inštitúcií EÚ; oceňuje význam, ktorý sa vo výročnej 

správe Komisie pripisuje petíciám predkladaným občanmi, podnikmi a 

organizáciami občianskej spoločnosti, čo predstavuje základné právo zakotvené v 

Lisabonskej zmluve, významný prvok európskeho občianstva a dôležitý sekundárny 

prostriedok na sledovanie uplatňovania práva Únie a identifikovanie jeho možných 

nedostatkov prostredníctvom priameho vyjadrenia názoru a skúseností občanov, a to 

spolu“ 

2. časť: „vplyv účinného uplatňovania práva Únie na posilňovanie dôveryhodnosti inštitúcií 

EÚ; oceňuje význam, ktorý sa vo výročnej správe Komisie pripisuje petíciám 

predkladaným občanmi, podnikmi a organizáciami občianskej spoločnosti, čo 

predstavuje základné právo zakotvené v Lisabonskej zmluve, významný prvok 

európskeho občianstva a dôležitý sekundárny prostriedok na sledovanie 

uplatňovania práva Únie a identifikovanie jeho možných nedostatkov 

prostredníctvom priameho vyjadrenia názoru a skúseností občanov,“ 

3. časť: „a to spolu“ 
 

 

9. Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej 

kukurice Bt11 na trh 

Návrh uznesenia: B8-1083/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1083/2016  

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 386, 190, 35 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

10. Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej 

kukurice 1507 na trh 

Návrh uznesenia: B8-1085/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1085/2016  

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 375, 193, 36 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

11. Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre semená geneticky 

modifikovanej kukurice MON 810 

Návrh uznesenia: B8-1086/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1086/2016  

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 371, 189, 40 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
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12. Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre výrobky z geneticky 

modifikovanej kukurice MON 810 

Návrh uznesenia: B8-1084/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1084/2016  

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 372, 181, 46 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

13. Námietka podľa článku 106: umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny 

281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 na trh 

Návrh uznesenia: B8-1088/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia B8-1088/2016  

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 384, 168, 39 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 

 


