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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 
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- elutasítva 
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NSz (..., …, …) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

ESz (…, …., …) elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

rész. részenkénti szavazás 

kül. külön szavazás 

mód. módosítás 

MM megegyezéses módosítás 

MR megfelelő rész 

T törlő módosítás 

= azonos módosítások 

bek. bekezdés 

cikk cikk 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. Az albínó személyek helyzete Afrikában és különösen Malawiban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, 

B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0897/2016  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 603, 5, 46 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
 

Egyéb kérdések: 

Dita Charanzová (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0908/2016 sz. állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

2. Bahrein 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, 

B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0900/2016  

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

2. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 606, 47, 6 

13. bek. 3 GUE/NGL  -  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 427, 212, 23 

3 +  

15. bek. után 4 GUE/NGL NSz + 328, 299, 34 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

E. preb. után 1 GUE/NGL ESz + 351, 303, 7 

H. preb. után 2 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 10. bek., 4. mód. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 2. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

A. preb. 

1. rész „mivel Bahrein az Európai Unió kulcsfontosságú partnere a Perzsa-öbölben, többek 

között a politikai és gazdasági kapcsolatok, az energia és a biztonság 

vonatkozásában;” 

2. rész „mivel kölcsönös érdekünk tovább mélyíteni partnerségünket, hogy jobban tudjunk 

válaszolni a jövőbeli kihívásokra;” 

 
GUE/NGL, PPE: 

14. bek. 

1. rész „tudomásul veszi a bahreini kormány által a büntető törvénykönyv és a jogi 

eljárások reformja érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, és bátorítja e folyamat 

folytatását;” 

2. rész „sürgeti a bahreini kormányt, hogy tartsa be a tisztességes tárgyaláshoz való jogra 

irányadó nemzetközi normákat;” 

3. rész „hangsúlyozza a Bahreinnek nyújtott támogatás fontosságát, különösen 

igazságszolgáltatási rendszere tekintetében, annak biztosítása érdekében, hogy 

teljesüljenek a nemzetközi emberi jogi normák; kéri, hogy erősítsék meg az EU és 

Bahrein közötti emberi jogi párbeszédet;” 

 
Egyéb kérdések: 

 
Dita Charanzová (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0907/2016 sz. állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

3. Mianmar és különösen a rohingyák helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, 
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0910/2016  

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

4. bek. után 1 S&D, 

GUE/NGL 

NSz + 571, 33, 59 

17. bek. után 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ESz + 322, 311, 25 

8. bev. hiv. után 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ESz + 315, 308, 31 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 1. mód. 
 

Egyéb kérdések: 

Dita Charanzová (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0916/2016 sz. állásfoglalási 

indítványt. 

Ana Gomes (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0910/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

4. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka 

Jelentés: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek., d) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., e) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., f) pont bek. eredeti szöveg NSz + 506, 98, 57 

1. bek., f) pont után 2 Verts/ALE  -  

1. bek., k) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

1. bek., t) pont után 1 Verts/ALE NSz + 507, 79, 75 

1. bek., w) pont bek. eredeti szöveg kül. +  

1. bek., ad) pont bek. eredeti szöveg NSz + 641, 10, 9 

1. bek., am) pont bek. eredeti szöveg NSz + 372, 274, 14 

1. bek., an) pont után 8 S&D ESz + 451, 151, 51 

1. bek., ap) pont 4 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

1. bek., aq) pont bek. eredeti szöveg kül. +  

1. bek., ar) pont után 5 GUE/NGL  -  

1. bek., as) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4 +  

1. bek., av) pont 3 Verts/ALE NSz - 76, 541, 44 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

1. bek., aw) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., aw) pont után 6 GUE/NGL  -  

B. preb. 7 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 468, 116, 78 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1. bek., ad) pont, 1. bek., am) pont 

Verts/ALE: 1. és 3. mód. 

EFDD: 1. bek., f) pont 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1. bek., w) pont, 1. bek., ap) pont, 1. bek., aq) pont 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

1. bek., d) pont 

1. rész „gondoskodjon arról, hogy az ENSZ Közgyűlése az Európai Unióval és az Amerikai 

Egyesült Államokkal együttműködve gondoskodjon minden eszközről annak 

biztosításához, hogy a két állam elvén alapuló megoldás, amely az 1967-es 

határokon nyugszik, és amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, 

továbbá amely szerint egy biztonságos és elismert határokkal rendelkező izraeli 

állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes palesztin 

állam békében és biztonságban él egymás mellett, fenntartható és hatékony legyen; 

cselekedjen a Tanács közel-keleti békefolyamatról szóló, 2016. január 18-i 

következtetései szerint,” 

2. rész „amely a települések folyamatos terjeszkedését tekinti a béketeremtés folyamatos 

akadályának;” 
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1. bek., e) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szólítson fel a nemzetközi emberi jogi normák és a 

nemzetközi humanitárius jog feltételezett megsértéseinek pártatlan és független 

kivizsgálására, beleértve a humanitárius infrastruktúrát és dolgozókat ért legutóbbi 

támadásokat is;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
1. bek., k) pont 

1. rész „fokozza a tagállamoknak az ENSZ békefenntartó és békeépítő műveleteihez – 

különösen személyi állománybeli és eszközbeli hozzájárulással – nyújtott 

támogatását, amelynek van egy emberi jogi összetevője és egyértelmű kilépési 

stratégiákat tartalmaz, valamint erősítse meg az EU e téren betöltött elősegítő 

szerepét;” 

2. rész „fejlesszen tovább olyan eljárásokat, amelyek az EU közös biztonság- és 

védelempolitikáját az ENSZ-műveletek támogatására vetik be, 

3. rész többek között az uniós harccsoportok bevetésével, vagy kapacitásépítéssel és a 

biztonsági ágazat reformjára irányuló kezdeményezésekkel,” 

4. rész „és eközben fordítson elegendő figyelmet például az emberi jogok, a fenntartható 

fejlődés, valamint a tömeges migrációt kiváltó okok kérdésére;” 

 
1. bek., as) pont 

1. rész „munkálkodjon a nemzetközi adóügyi együttműködés megerősítése érdekében,” 

2. rész „támogatva egy nemzetközi adóügyi testület ENSZ-rendszeren belüli létrehozását;” 

3. rész „lépjen fel az adókikerülés és pénzmosás ellen;” 

4. rész „az adózás területére vonatkozó automatikus információcserével és az 

adóparadicsomok egységes globális feketelistájának létrehozásával” 

 
1. bek., aw) pont 

1. rész „mozdítsa elő a Közgyűlés munkájának felpezsdítését, valamint az összes ENSZ-

intézmény fellépésének jobb összehangolását és koherenciáját, ami várhatóan 

fokozni fogja a hatékonyságot, az eredményességet, a legitimitást, az átláthatóságot, 

az elszámoltathatóságot, illetve a rendszer kapacitását és reprezentativitását; 

támogassa és ösztönözze az új ENSZ-főtitkár kiválasztására irányuló eljárás 

átláthatóságát a jelöltek Közgyűlésen való bemutatása által; az ENSZ főtitkári 

pozíció legjobb jelöltjének azonosítása és kinevezése során mozdítsa elő a nemek 

szerinti és a földrajzi egyensúlyra épülő egyenlő és méltányos lehetőségeket, 

valamint a következő főtitkárnak női jelöltet támogasson, amennyiben a jelöltek 

hasonlóan kiemelkedő képzettségekkel rendelkeznek;” 

2. rész „valamint a következő főtitkárnak női jelöltet támogasson, amennyiben a jelöltek 

hasonlóan kiemelkedő képzettségekkel rendelkeznek;” 

 
ECR, S&D: 

1. bek., av) pont 

1. rész „átfogó konszenzus alapján támogassa az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 

átfogó reformját annak érdekében, hogy az pontosabban tükrözze a világ új 

realitásait és hatékonyabban kezelje a békét és a biztonságot jelenleg és a jövőben 

fenyegető biztonsági kihívásokat;” 

2. rész „törekedjen azon hosszú távú cél elérésére, hogy az Unió helyet kapjon a 

megreformált Biztonsági Tanácsban;” 

3. rész „ösztönözze a Biztonsági Tanács tagjait, hogy tartózkodjanak a vétójog 

alkalmazásától olyan esetekben, amikor emberiesség elleni bűncselekményeket 

követtek el;” 
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5. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 

végrehajtása 

Jelentés: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

75. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

97. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

98. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

99. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

110. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 311, 320, 30 

116. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 377, 238, 44 

2/NSz - 312, 336, 12 

118. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

127. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 314, 315, 23 

147. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

149. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

165. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 343, 313, 4 

Z. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 624, 10, 28 

2/NSz + 363, 264, 34 

AA. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 423, 185, 54 

2/NSz - 306, 307, 49 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 571, 30, 60 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: AA. preb., 116. bek. (2. rész) 

GUE/NGL: 116. bek., Z. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 28., 116. és 118. bek., AA. preb. 

ECR: 28., 97., 98., 99., 118. és 147. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

58. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „köztük a hontalanok, a hajléktalanok, a menekültek és a 

menedékkérők, valamint a kisebbséghez tartozók” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
127. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „azt ajánlja, hogy függesszék fel, vonják vissza és fizetessék 

vissza a tagállamokkal a finanszírozást, amennyiben megsértik az alapvető jogok 

tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettséget;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az alapvető jogok, a szolgáltatásokhoz és a 

munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés biztosítékát, valamint a szociális 

biztonsági rendszerhez való hozzáférés tekintetében ugyanazokat a jogokat és 

kötelezettségeket, mint amelyeket annak a tagállamnak a polgárai élveznek, 

amelyben a fogyatékossággal élők biztosítva vannak,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
116. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak sürgős intézkedéseket a megszorító 

intézkedések által a fogyatékossággal élő személyek szociális védelmére gyakorolt 

negatív hatások megelőzésére és visszafordítására;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben mérlegelje egy olyan szintű szociális 

védelmi minimum meghatározását az EU-ban, amely lehetővé teszi, hogy 

tiszteletben tartsák a fogyatékossággal élő személyek megfelelő életszínvonalhoz és 

szociális védelemhez való jogát;” 

 
Z. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a tagállamok által alkalmazott megszorító intézkedések” és 

„és” (2. előfordulás) 

2. rész a fenti szövegrész 
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GUE/NGL: 

15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az Európa 2020 stratégiába és az európai 

szemeszterbe” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
16. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az európai szemeszter keretében a tagállamok szociális 

helyzetének értékelése során (országjelentés és országspecifikus ajánlások) 

foglalkozzon” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
149. bek. 

1. rész „javasolja, hogy az uniós küldöttségek és ügynökségek tanúsítsanak kellő megértést 

az EU fogyatékosságügyi stratégiái iránt, és dolgozzanak inkluzív és hozzáférhető 

módon; javasolja, hogy az Európai Külügyi Szolgálaton belül hozzanak létre 

kapcsolattartó pontot a CRPD számára; felszólít, hogy haladéktalanul vezessenek be 

fogyatékossággal kapcsolatos szempontokat [...] valamennyi emberi jogi képzésbe;” 

2. rész „a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében indított” 

 
ALDE: 

1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és megérdemelt előny” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
25. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vizsgálja felül a közbeszerzésben érvényesítendő szociális 

megfontolásokról szóló iránymutatást annak érdekében, hogy rávilágítson a szociális 

kötelezettségekre, de annak érdekében is, hogy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
110. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogalkotási és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
165. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezt támogatná egy hivatalos jogalap kialakítása, amely 

egyértelműen meghatározná a keretek szerepét és hatáskörét;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AA. preb. 

1. rész „mivel a Bizottság visszavonta a szülési szabadságra vonatkozó irányelvet,” 

2. rész „és ezért a munka és a magánélet egyensúlyára irányuló uniós politika a mai napig 

sem kezeli kellőképpen az anyák és apák, valamint a gyermekek és felnőttek 

egyenlő jogait;” 
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PPE, GUE/NGL: 

75. bek. 

1. rész „felhívja az Európai Uniót, hogy erősítse meg az utasjogokra vonatkozó 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését és harmonizálja a nemzeti végrehajtási 

szervek munkáját, továbbá felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges 

lépéseket a helyi, regionális és állami szintű közlekedési és idegenforgalmi 

szolgáltatások (köztük az autóbusszal és taxival történő közlekedés, a városi 

tömegközlekedés, a vasúti, a légi és a vízi közlekedés, és azon belül az állomások, a 

repülőterek és a kikötők) hozzáférhetőségének javítását célzó uniós jogszabályok 

végrehajtása és az akadálymentes Európa megvalósulását gátló tényezők kezelése 

érdekében azáltal, hogy az illetékes végrehajtási szervek hatáskörét megerősítik az 

utasjogra vonatkozó uniós jogszabályokban, biztosítva, hogy Unió-szerte 

valamennyi, fogyatékossággal élő utas ténylegesen és egyformán élhessen jogaival, 

ideértve a hozzáférhetőség és a szabványosítás, a harmonizáció, a technikai 

követelmények,” 

2. rész „a vállalkozásoknak szóló ösztönzők,” 

3. rész „a szakszervezeti politika és a kollektív szerződések vonatkozásában;” 
 

 

6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel 

kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0842/2016 (az állásfoglalásra irányuló indítvány 
elfogadásához minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0842/2016  

(ENVI bizottság) 

3. bek. után 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz - 237, 361, 43 

4. bek. 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

2. bev. hiv. után 21 ENF:  -  

A. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 334, 291, 8 

A. preb. után 5 ECR ESz + 406, 222, 3 

6 ECR ESz + 294, 284, 54 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 319, 309, 8 

B. preb. után 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz - 257, 331, 50 

C. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

C. preb. után 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ESz + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

D. preb. 22 ENF  -  

D. preb. után 7 ECR  -  

E. preb. 8 ECR  -  

F. preb. 9 ECR  -  

F. preb. után 10 ECR  -  

G. preb. után 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

J. preb. 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

J. preb. után 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. és 4. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 4. bek., A., B., C. és J. preb. 

 


