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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ приема се 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттегля се 

ПГ (..., ..., ...) поименно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

разд. разделно гласуване 

поотд. гласуване поотделно 

изм. изменение 

КИ компромисно изменение 

СЧ съответстваща част 

з изменение относно заличаване 

= идентични изменения 

§ параграф 

чл. член 

съобр. съображение 

ПР предложение за резолюция 

ПОР предложение за обща резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Руанда: случаят на Виктоар Ингабире 

Предложения за резолюции: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-

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

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1061/2016  

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

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  ↓  

 

Разни 

Групата ALDE оттегли предложението за резолюция B8-1076/2016. 

Рафаеле Фито (групата SECRD) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

1064/2016. 

Юг Байе и Марк Тарабела (групата S&D) оттеглиха подписите си от предложението за обща 

резолюция RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Судан 

Предложения за резолюции: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-
1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

 Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

 Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

 Предложение за обща резолюция RC-B8-1062/2016 

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

§ 6 § оригинален 

текст 

  + устна промяна 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.    

1  +  

2  +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.    

1  +  

2  +  

Съображение З 1 GUE/NGL ПГ  - 142, 451, 9 

след съображение И 2 GUE/NGL   -  

съображение Й § оригинален 

текст 

поотд.  +  

гласуване: резолюция (целия текст)   +  

 Предложения за резолюция на политическите групи 

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   ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 1 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: съображение Й 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 11 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “(Демократична република Конго, Чад, 

Южна Африка, Уганда и Джибути)” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 16 

1-ва част: “настоятелно призовава Комисията и държавите членки да осигурят съответно 

пълна прозрачност относно проекта за „по-добро управление на миграцията“, 

изпълняван съвместно със Судан,” 

2-ра част: “включително относно всички планирани дейности и бенефициенти на 

средства от ЕС и на национално финансиране, както и да съставят 

изчерпателен доклад относно посещението на техническа делегация на ЕС в 

Судан през май 2016 г.;” 
 

Разни 

Pavel Svoboda предложи следното устно изменениe към § 6: 

“6. заявява отново, че свободата на религията, на съвестта или на вярата е всеобщо човешко 

право, което трябва да се защитава навсякъде и да се упражнява от всекиго;  изисква 

правителството на Судан да отмени всички законови разпоредби, които санкционират 

физическите лица или са дискриминационни спрямо тях поради техните религиозни 

убеждения, особено в случай на вероотстъпничество и особено по отношение на чешкия 

хуманитарен работник Петър Яшек, суданските пастори Хасан Абдурахим Коди Таур, Кува 

Шамал и дипломирания студент от Дарфур Абдулмонем Абдумавла Иса Абдумавла;” 

 

Raffaele Fitto (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

1074/2016. 
 

 

3. Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол 

Предложения за резолюции: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-
1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL ПГ - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL ПГ - 271, 327, 8 

след § 11 3 GUE/NGL разд.   

1/ПГ + 281, 262, 65 

2/ПГ - 271, 304, 34 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

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  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 2, 3 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

изменение 3 

1-ва част: “изразява твърдо убеждение, че предприятията следва да бъдат подвеждани 

под отговорност за екологичните щети и нарушенията на правата на човека, 

причинени от тях, и че ЕС и държавите членки следва да защитават това като 

основен принцип;” 

2-ра част: “призовава всички страни да вземат активно участие в предстоящата втора 

сесия на междуправителствената работна група (IGWG) на ООН  за 

разработването на международен правно обвързващ инструмент по отношение 

на транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с 

правата на човека;” 
 

Разни 

Рафаеле Фито (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

1082/2016. 
 

 

4. Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 

Предложение за резолюция: B8-1060/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1060/2016 (комисия ECON) 

след съобр. Г 1 GUE/NGL ПГ - 100, 446, 68 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 1 
 

 

5. Положението в Сирия 

Предложения за резолюции: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1089/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 6 1 ENF ПГ - 113, 420, 76 

2 ENF ПГ - 104, 454, 41 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 508, 50, 56 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

ALDE: окончателно гласуване 

ENF: изменения 1, 2 

GUE/NGL: окончателно гласуване 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и особено Русия и режима на Асад,” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “всички участници в Международната 

група за подкрепа на Сирия” и “напълно подкрепя усилията на специалния 

пратеник на ООН Стафан де Мистура в тази връзка;” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 6 

1-ва част: “призовава ВП/ЗП да поднови усилията за постигане на обща стратегия на ЕС 

по отношение на ЕС Сирия, която да има за цел улесняване на намирането на 

политическо решение в Сирия, и включи инструменти за наблюдение и 

правоприлагане, за да се засили зачитането на споразуменията и 

задълженията,”  

2-ра част: “поети в рамките на Международната група за подкрепа на Сирия;” 
 

 

6. Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в 

Маракеш, Мароко (COP22) 

Предложение за резолюция: B8-1043/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1043/2016   (комисия ENVI) 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 315, 296, 2 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 22 2 GUE/NGL ПГ - 131, 466, 21 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE ЕГ + 418, 191, 6 

след § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL разд.   

1 +  

2/ЕГ - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE ЕГ - 250, 349, 13 

след § 46 5 GUE/NGL ПГ - 138, 474, 1 

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 533, 80, 5 

2/ПГ + 489, 112, 10 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ПГ + 491, 116, 7 

4/ПГ + 427, 170, 18 

5/ПГ + 317, 292, 8 

6/ПГ + 495, 117, 7 

§ 63 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 65 § оригинален 

текст 

ПГ + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE ЕГ - 299, 312, 7 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 316, 288, 10 

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след позоваване 14 8 PPE  +  

след съображение А 6 Verts/ALE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 467, 94, 55 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 62, 65, 66 (2-ра част) 

GUE/NGL: изменения 2 и 5 

ALDE: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “припомня, че световните емисии 

следва да бъдат постепенно премахнати до 2050 г. или скоро след това;” 

2-ра част: тези думи 
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§ 54 

1-ва част: “призовава за сериозно признаване на проблема с климатичните бежанци и на 

неговия обхват в резултат на климатичните бедствия, причинени от глобалното 

затопляне;” 

2-ра част: “отбелязва със загриженост, че 166 милиона души са били принудени да 

напуснат домовете си заради наводнения, бури, земетресения или други 

бедствия в периода 2008 – 2013 г.;” “насочва вниманието по-специално към 

факта, че свързани с климата явления в някои части на Африка и на Близкия 

Изток биха могли да допринесат за политическа нестабилност, икономически 

затруднения и задълбочаване на кризата с бежанците в Средиземноморието;” 

 
§ 63 

1-ва част: “приветства ангажимента в рамките на Споразумението от Париж за 

привеждане на всички финансови потоци в съответствие с целта за ниски 

емисии на парникови газове и устойчиво на изменението на климата развитие;” 

2-ра част: “счита, че това налага ЕС незабавно да се заеме с въпроса за финансовите 

потоци към изкопаемите горива и инфраструктурата с висока въглеродна 

интензивност;” 

 
§ 66 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и за разпределянето на приходите от 

търговия с емисии за инвестиции, свързани с борбата срещу изменението на 

климата, както и на приходите от ценообразуването за въглеродните емисии по 

отношение на горивата за международния транспорт;” “призовава също така за 

частично използване на селскостопанските субсидии за гарантиране на 

инвестициите в производството и използването на енергия от възобновяеми 

източници в селските стопанства;” и “включително постепенното премахване 

на експортните кредити за инвестиции в изкопаеми горива;” 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и особено ЕС,” 

2-ра част: тези думи 

 
PPE, S&D: 

изменение 4 

1-ва част: Добавят се думите: “включително малките и средните предприятия,” 

2-ра част: Заличават се думите: “и на гарантирането на тяхното участие при планирането 

и изпълнението на действията в областта на климата,” 

3-та част: Добавят се думите: “и проекти, въпреки че този списък следва да бъде 

прочистен съгласно стандарти и критерии за устойчивост, както изискват 

повечето от участниците от гражданското общество;” 
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ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “допълнителни източници”, 

“включително въвеждането на данък върху финансовите сделки, заделянето на 

част от квотите за емисии по СТЕ на ЕС в периода 2021 – 2030 г. и 

разпределянето на приходите от мерки на ЕС и международни мерки във 

връзка с емисиите от въздушния и морския транспорт” и “за международно 

финансиране на борбата срещу изменението на климата и”; 

2-ра част: “допълнителни източници” 

3-та част: “включително“ 

4-та част: “въвеждането на данък върху финансовите сделки,” 

5-та част: “заделянето на част от квотите за емисии по СТЕ на ЕС в периода 2021 – 

2030 г. и разпределянето на приходите от мерки на ЕС и международни мерки 

във връзка с емисиите от въздушния и морския транспорт”  

6-та част: “за международно финансиране на борбата срещу изменението на климата и” 
 

 

7. Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

Доклад: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 4 ENF ПГ - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF ПГ - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF ПГ - 69, 506, 36 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 32 9 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF ПГ - 69, 497, 43 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение Е 1 ENF ПГ - 40, 561, 12 

съображение И 2 ENF ПГ - 46, 538, 22 

съображение Н 3 ENF ПГ - 58, 515, 31 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 559, 31, 26 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 9 

ENF: изменения 1-7 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 40 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 30 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “подчертава, че с цел да се гарантира, че 

може да се изключи наличието на каквато и да било опасност за общественото 

здраве, Комисията трябва периодично да уведомява Парламента и Съвета и да 

им предоставя актуализирана информация, ако определени вещества, 

пораждащи безпокойство (например SVHC, вещества, класифицирани като 

канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията, биоакумулиращи 

химикали или определени категории химикали, нарушаващи функциите на 

еднокринната система), които са забранени или изведени от употреба съгласно 

REACH или друг законодателен акт, все още се използват в материали, 

предназначени за контакт с храни;” 

2-ра част: тези думи 
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§ 31 

1-ва част: “отбелязва публикуването от Комисията (на 15 юни 2016 г.) на научните 

критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на 

еднокринната система, по отношение на активните вещества, използвани в 

биоциди и продукти за растителна защита;” 

2-ра част: “подчертава обаче необходимостта от хоризонтални критерии за всички 

продукти, включително продуктите, предназначени за контакт с храни, и 

призовава Комисията да представи незабавно такива критерии;” “призовава 

тези критерии, след като влязат в сила, да бъдат отчитани в рамките на 

процедурата по оценка на риска за продукти, предназначени за контакт с 

храни;” 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1-ва част: “подчертава, че продуктите, предназначени за контакт с храни, са значим 

източник на експозиция на човека на химикали, които пораждат безпокойство,”  

2-ра част: “включително перфлуорни съединения (PFC) и химикали, нарушаващи 

функциите на ендокринната система (EDC), като например фталати и 

бисфеноли, които се свързват с хронични заболявания, както и с 

репродуктивни проблеми, разстройства на обмяната на веществата, алергии и 

проблеми с развитието на нервната система;” 

3-та част: “отбелязва, че миграцията на тези химикали е особен повод за загриженост при 

материалите, предназначени за контакт с храни, като се има предвид техният 

потенциал да вредят дори и в изключително малки дози;” 

 
§ 34 

1-ва част: “подкрепя инициативите за научни изследвания и иновации, които имат за цел 

да се разработят нови вещества за употреба в материалите, предназначени за 

контакт с храни, които са доказано безопасни за здравето на човека;” 

2-ра част: “подчертава обаче, че за момента евентуалните по-безопасни алтернативи 

следва да не включват бисфенол S (BPS) като заместител на бисфенол А (BPA), 

тъй като BPS може да се окаже с токсикологични свойства, сходни с тези на 

BPA14;” 
 

Разни 

Изменение 8 не се отнася за всички езикови версии и следователно не е подложено на гласуване 

(член 170, параграф 1, буква г) от Правилника за дейността). 
 

 

8. Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад 

за 2014 г. 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 595, 11, 7 

2/ПГ + 500, 53, 56 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ПГ + 513, 41, 51 

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 464, 70, 78 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 490, 61, 57 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: §§ 8, 10 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “влиянието на ефективното прилагане 

на правото на ЕС върху засилването на надеждността на институциите на ЕС;” 

“приветства значението, което се придава в годишния доклад на Комисията за 

петиции, внесени от граждани, предприятия и организации на гражданското 

общество като основно право, заложено в Договора от Лисабон, важен елемент 

от гражданството на Европейския съюз и важно допълнително средство за 

мониторинг на прилагането на правото на ЕС и установяване на евентуалните 

пропуски в него чрез пряко изразяване от страна на гражданите на техните 

мнения и опит — в допълнение”  

2-ра част: “влиянието на ефективното прилагане на правото на ЕС върху засилването на 

надеждността на институциите на ЕС;” “приветства значението, което се 

придава в годишния доклад на Комисията за петиции, внесени от граждани, 

предприятия и организации на гражданското общество като основно право, 

заложено в Договора от Лисабон, важен елемент от гражданството на 

Европейския съюз и важно допълнително средство за мониторинг на 

прилагането на правото на ЕС и установяване на евентуалните пропуски в него 

чрез пряко изразяване от страна на гражданите на техните мнения и опит” 

3-та част: “ — в допълнение” 
 

 

9. Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично 

модифицирана царевица Bt11 

Предложение за резолюция: B8-1083/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1083/2016  

(комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 386, 190, 35 
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Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, ENF: окончателно гласуване 
 

 

10. Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично 

модифицирана царевица 1507 

Предложение за резолюция: B8-1085/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1085/2016   (комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 375, 193, 36 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, ENF: окончателно гласуване 
 

 

11. Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на 

пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 

Предложение за резолюция: B8-1086/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1086/2016 (комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 371, 189, 40 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, ENF: окончателно гласуване 
 

 

12. Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на 

пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 

Предложение за резолюция: B8-1084/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1084/2016 (комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 372, 181, 46 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, ENF: окончателно гласуване 
 

 

13. Възражение по член 106: Пускане на пазара на генетично модифициран 

памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Предложение за резолюция: B8-1088/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1088/2016   (комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 384, 168, 39 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, ENF: окончателно гласуване 

 


