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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 

+ elfogadva 

- elutasítva 

↓ tárgytalan 

V visszavonva 

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. A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, 
B8-1359/2016, B8-1361/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1346/2016  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1346/2016  ECR  ↓  

B8-1350/2016  EFDD  ↓  

B8-1353/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1356/2016  PPE  ↓  

B8-1359/2016  ALDE  ↓  

B8-1361/2016  S&D  ↓  

 

Egyéb 

Joachim Zeller (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1346/2016 sz. állásfoglalási 

indítványt. 
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2. A mianmari rohingya kisebbség helyzetéről  

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, 
B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-1345/2016 

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

L. preb. után 1 S&D ESz + 348, 210, 69 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1345/2016  ECR  ↓  

B8-1348/2016  EFDD  ↓  

B8-1352/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1354/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2016  PPE  ↓  

B8-1360/2016  ALDE  ↓  

B8-1363/2016  S&D  ↓  

 

Egyéb 

Joachim Zeller (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1345/2016 sz. közös 

állásfoglalási indítványt. 
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3. Tömegsírok Irakban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, 
B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-1344/2016 

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

5. bek. után 2 GUE/NGL  -  

10. bek. után 3 GUE/NGL  -  

12. bek. után 1 EFDD NSz - 164, 410, 62 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1344/2016  ECR  ↓  

B8-1347/2016  EFDD  ↓  

B8-1349/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1351/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1355/2016  PPE  ↓  

B8-1358/2016  ALDE  ↓  

B8-1362/2016  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 
 

Egyéb 

Joachim Zeller (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1344/2016 sz. közös 

állásfoglalási indítványt. 
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4. Azon harmadik országok, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek 

vagy e kötelezettség alól mentesek: a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata 

***I 

Jelentés: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze - 1. 

sz. tömb 

16 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-15 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 485, 132, 21 

 

 

 

5. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A növényeket vagy növényi 

termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a 

Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedések 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1334/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1334/2016  

(AGRI bizottság) 

2. változtatás bek. eredeti szöveg kül. +  

4. változtatás 1 PPE rész.   

1/NSz + 508, 119, 9 

2/NSz + 456, 166, 12 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 463, 168, 3 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: zárószavazás 

ECR zárószavazás 

ALDE zárószavazás 4. változtatás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE 2. változtatás 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE, ALDE: 

1. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy az EFSA értékelése alapján azonos hatású, a 18. cikk 

(2) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

6. Segítségnyújtás a talidomid áldozatainak 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1341/2016, B8-1343/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1341/2016  

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

6. bek. 1 ALDE NSz + 457, 166, 17 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-1343/2016  ENF  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE 1. mód. 
 

Egyéb 

Eleonora Evi és Piernicola Pedicini (EFDD képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-1341/2016 sz. 

állásfoglalási indítványt. 
 

 

7. A gyermekgyógyászati gyógyszerek 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1340/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1340/2016  

(ENVI bizottság) 

P. preb. 1 EFDD NSz - 160, 461, 19 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 
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8. A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

Jelentés: Ángela Vallina (A8-0366/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. 5 PPE  -  

4. bek. 6 PPE rész.   

1 +  

2/ESz + 365, 191, 39 

3/ESz - 197, 369, 3 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

7. bek. 7 PPE rész.   

1/ESz - 250, 336, 3 

2/ESz + 546, 25, 4 

16 ALDE ESz - 269, 288, 20 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

9. bek. 17 ALDE rész.   

1 +  

2/ESz - 230, 290, 44 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

5 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6 ↓  

7 ↓  

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 308, 250, 12 

2 +  

3/ESz + 283, 281, 3 

10. bek. után 12 Verts/ALE ESz + 292, 278, 2 

14. bek. 13 Verts/ALE ESz + 293, 266, 16 

18. bek. 14 Verts/ALE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. után 15 Verts/ALE NSz + 297, 218, 58 

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. 2 S&D  +  

8. bev. hiv. után 8 Verts/ALE ESz - 235, 275, 44 

D. preb. 3 PPE ESz - 246, 294, 9 

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 156, 389, 2 

3 +  

4 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Q. preb. 9 Verts/ALE  -  

S. preb. 4 PPE rész.   

1 -  

2 +  

3/ESz + 424, 115, 4 

V. preb. 10 Verts/ALE  -  

AC. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

AD. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AE. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 246, 184, 101 

AG. preb. 11 Verts/ALE  +  

AK. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 +  

AM. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AO. preb. 1 S&D  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 441, 97, 8 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 15. mód. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE 19. bek. 

Verts/ALE: 33. bek., AE. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „haladéktalanul” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE: 

10. bek. 

1. rész „úgy gondolja, hogy a Bizottságnak a Szerződések őreként – és különösen 

környezetvédelmi kérdésekben – túl kellene lépnie az eljárásoknak való 

megfelelőség pusztán formai szempontú vizsgálatán, és inkább a központi probléma 

tényleges tartalmára kellene helyezni a hangsúlyt;” 

2. rész „emlékeztet az elővigyázatosság elvére és az uniós környezetvédelmi jogszabályok 

alapvető céljára, hogy megakadályozzák, hogy visszafordíthatatlan károk érjék az 

ökológiai szempontból érzékeny területeket,” 

3. rész „és sürgeti a Bizottságot, hogy olyan megközelítést alkalmazzon, amely lehetővé 

teszi hatáskörének és előjogainak előzetes alapon történő alkalmazását;” 

 
18. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szorgalmazza a Charta alkalmazási körének tágabb 

értelmezését, és azt, hogy a Charta és a szerződések jövőbeni felülvizsgálatai során 

újra vizsgálják meg e cikk helytállóságát;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
G. preb. 

1. rész „mivel az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, amelyet 

közvetlenül a polgárok választanak, és mivel a petíciós jog olyan eszközt ad a 

kezükbe, amellyel felhívhatják választott képviselőik figyelmét az őket aggasztó 

témákra;” 

2. rész „mivel maga a Petíciós Bizottság jelenleg sajnos nem rendelkezik elegendő 

vizsgálati hatáskörrel;” 

 
AC. preb. 

1. rész „mivel ez a portál arra szolgál, átláthatóbbá és interaktívabbá tegye a petíciós 

folyamatot, és egyúttal hatékonyabb ügymenetet biztosít a petíciók benyújtói, az 

európai parlamenti képviselők és a nagyközönség számára; „mivel a projekt második 

szakasza, amely főleg a petíciók adminisztratív kezelésének javítására irányul,” 

2. rész „ugyanakkor arra is, hogy lehetővé tegye a petíciók eredeti benyújtói és a későbbi 

támogatók számára a petíciók valós idejű nyomon követését, 2015 során nem haladt 

jelentős mértékben előre, pedig az eredeti ütemezés szerint addigra már be is kellett 

volna fejeződnie;” 

 
AD. preb. 

1. rész „mivel a projekt további szakaszaiban bekövetkezett sorozatos késedelmek további 

munkaterhet idéztek elő a Petíciós Bizottság titkárságán belül, ugyanis manuálisan 

kellett feltölteni a vonatkozó fájlokat a különböző adatbázisokba;” „mivel még 

mindig vannak feltöltésre váró petíciók, ugyanis eddig csak a 2013-ban, 2014-ben és 

2015-ben beérkezett, még folyamatban lévő petíciók kerültek fel a portálra,” 

2. rész „és jelenleg is dolgoznak azon, hogy feltöltsék a 2016-ban beérkezett petíciókat;” 
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AE. preb. 

1. rész „mivel bizonyos hiányosságokat – konkrétan a keresési funkciót és a petíció 

benyújtójának bizalmas kezelését – már orvosoltak,” 

2. rész „és mivel az ütemezésnek megfelelően 2016 második felétől kezdve dolgoznak a 

szolgáltatás hasznosabbá tételén és a polgárokkal való megismertetésén;” 

 
AK. preambulumbekezdés 

1. rész „mivel 2016-ban, amint a munkateher visszaállt a normális szintre, három 

tényfeltáró látogatásra került sor a 2016-ban vizsgált petíciókkal kapcsolatban;” 

2. rész „mivel ezek a látogatások a bizottság különös előjogának minősülnek és a bizottság 

munkájának alapvető részét képezik, ami a petíciók benyújtóival és az érintett 

tagállamok hatóságaival való kapcsolattartást is magában foglalja; „mivel az ilyen 

küldöttségek tagjai – azonos feltételek mellett – a küldöttség minden 

tevékenységében részt vesznek, többek között a végső jelentés kidolgozásában is;” 

 
AM. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a 2014. évre vonatkozó [...] Martin Schulznak, az Európai 

Parlament elnökének; mivel az európai ombudsman 2015. június 23-án [...] 

ismertette a jelentést” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

Verts/ALE: 

4. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a Petíciós Bizottság nyilvános vitáin be kell tartani a petíciók 

benyújtóinak állampolgársága szerinti egyenlő és arányos képviseletet;” 

2. rész „a Petíciós Bizottság európai dimenziójának erősítése érdekében elő kell mozdítani 

valamennyi tagállam megfelelő és igazságos képviseletét a bizottság nyilvános 

vitáin;” 

 
4. mód. 

1. rész Az alábbi szavak törlése: „elnökévé Eleonora Evi képviselőnőt” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a kézzelfogható eredmények elérése [...] érdekében minden 

munkacsoportnak egyértelmű meghatalmazással kell rendelkeznie;” 

3. rész „és a petíciók kezelésével kapcsolatos indokolatlan késedelmek elkerülése” 

 
6. mód. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a Petíciós Bizottságnak valamennyi elfogadható petíciót 

azonos jelentőségűnek kell tekintenie és objektíven kell kezelnie;” 

2. rész „kiemeli, hogy a valamely tagállam választási kampányára vonatkozó petíciókat 

nem kellene sürgősségi eljárással kezelni” 

3. rész „és a bizottság napirendjére tűzni;” 
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7. mód. 

1. rész Az alábbi szavak törlése: „és emberi erőforrást kell biztosítani a Petíciós Bizottság 

titkársága számára” és „gyorsabb feldolgozásának” és „minőségi kezelésének” 

2. rész „szorgalmazza a petíciók feldolgozásának digitalizálását, nevezetesen olyan új 

információs és kommunikációs technológiák bevezetése révén, amelyek garantálják 

a hatékony és kellő időben történő kezelést és a meglévő emberi erőforrások 

optimális kihasználását, megőrizve mindeközben a polgárok jogát arra, hogy 

hagyományos postai úton is benyújthassák petícióikat;” 

 
17. mód. 

1. rész „üdvözli, hogy a Bizottság részt vesz a petíciós folyamatban és elkötelezett mellette, 

továbbá a lehető legrövidebb időn belül válaszol a Parlament által a részére küldött 

új petíciókra; rámutat arra, hogy az Európai Bizottság részletes válaszokat ad, és 

valamennyi hatáskörébe tartozó petícióval foglalkozik; emlékeztet ugyanakkor arra, 

hogy a körülményeikben vagy hátterükben bekövetkezett változások miatt 

felülvizsgálat céljából a Bizottsághoz küldött petíciókra adott válaszában a Bizottság 

számos alkalommal nem ad hozzá új elemet; sajnálatosnak tartja azon eseteket, 

amikor a Bizottság alapvetően az eljárási szempontokra helyezi a hangsúlyt, és nem 

foglalkozik az ügy lényegi részével; emlékezteti a Bizottságot, hogy az uniós jog 

potenciális megsértését felvető petíciókat csak a megfelelő vizsgálat befejezését 

követően lehet lezárni; üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy 

általánosságban illetékes tisztviselőket küldjön a Petíciós Bizottság üléseire, ugyanis 

összességében jobb minőségű a petíciók kezelése, amikor a lehető legmagasabb 

beosztású tisztviselők képviselik a Bizottságot a vitákon; sajnálja, hogy a Petíciós 

Bizottság ülésein az Európai Bizottság válaszai általában csupán a Petíciós 

Bizottságnak küldött hivatalos válaszban leírtakra korlátozódnak, és nem szolgálnak 

olyan új vagy releváns információkkal, amelyek lehetővé tennék a felmerült 

kérdések megoldását;” 

2. rész „üdvözli, hogy az írásbeli válaszokat komolyan veszik, és a Petíciós Bizottság által 

rendezett szóbeli viták során magyarázatokat fűznek hozzájuk;” 

 

ALDE, PPE: 

9. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy a Bizottság részt vesz a petíciós folyamatban és elkötelezett 

mellette, továbbá a lehető legrövidebb időn belül válaszol a Parlament által a részére 

küldött új petíciókra; rámutat arra, hogy az Európai Bizottság részletes válaszokat 

ad, és valamennyi hatáskörébe tartozó petícióval foglalkozik;” 

2. rész „emlékeztet ugyanakkor arra, hogy a körülményeikben vagy hátterükben 

bekövetkezett változások miatt felülvizsgálat céljából a Bizottsághoz küldött 

petíciókra adott válaszában a Bizottság számos alkalommal nem ad hozzá új 

elemet;” 

3. rész „a körülményeikben vagy hátterükben bekövetkezett változások miatt” 

4. rész „sajnálatosnak tartja azon eseteket, amikor a Bizottság alapvetően az eljárási 

szempontokra helyezi a hangsúlyt, és nem foglalkozik az ügy lényegi részével;” 
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5. rész „emlékezteti a Bizottságot, hogy az uniós jog potenciális megsértését felvető 

petíciókat csak a megfelelő vizsgálat befejezését követően lehet lezárni; rámutat a 

Bizottság azon kötelezettségvállalására, hogy általánosságban illetékes tisztviselőket 

küldjön a Petíciós Bizottság üléseire, ugyanis összességében jobb minőségű a 

petíciók kezelése, amikor a lehető legmagasabb beosztású tisztviselők képviselik a 

Bizottságot a vitákon; sajnálja, hogy a Petíciós Bizottság ülésein az Európai 

Bizottság válaszai általában csupán a Petíciós Bizottságnak küldött hivatalos 

válaszban leírtakra korlátozódnak, és nem szolgálnak olyan új vagy releváns 

információkkal, amelyek lehetővé tennék a felmerült kérdések megoldását; 

megállapítja, hogy az írásbeli válaszokat komolyan veszik, és a Petíciós Bizottság 

által rendezett szóbeli viták során magyarázatokat fűznek hozzájuk;” kivéve: 

„ugyanis összességében jobb minőségű a petíciók kezelése, amikor a lehető 

legmagasabb beosztású tisztviselők képviselik a Bizottságot a vitákon; sajnálja, hogy 

a Petíciós Bizottság ülésein az Európai Bizottság válaszai általában csupán a Petíciós 

Bizottságnak küldött hivatalos válaszban leírtakra korlátozódnak, és nem szolgálnak 

olyan új vagy releváns információkkal, amelyek lehetővé tennék a felmerült 

kérdések megoldását;” 

6. rész „ugyanis összességében jobb minőségű a petíciók kezelése, amikor a lehető 

legmagasabb beosztású tisztviselők képviselik a Bizottságot a vitákon; sajnálja, hogy 

a Petíciós Bizottság ülésein az Európai Bizottság válaszai általában csupán a Petíciós 

Bizottságnak küldött hivatalos válaszban leírtakra korlátozódnak,” 

7. rész „és nem szolgálnak olyan új vagy releváns információkkal, amelyek lehetővé tennék 

a felmerült kérdések megoldását;” 

 
J. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Egyesült Királyságban lezajlott közelmúltbeli 

események, a menekültekkel kapcsolatos humanitárius válság, a megszorítási 

intézkedések igen súlyos társadalmi és gazdasági hatása, a pénzügyi válság 

valamennyi polgár számára szabad és emberhez méltó életet biztosító és alapvető 

jogaik teljes mértékű tiszteletben tartását garantáló megoldásának kudarca,” 

2. rész „„az Egyesült Királyságban lezajlott közelmúltbeli események” 

3. rész „a menekültekkel kapcsolatos humanitárius válság, a megszorítási intézkedések igen 

súlyos társadalmi és gazdasági hatása, a pénzügyi válság valamennyi polgár számára 

szabad és emberhez méltó életet biztosító és alapvető jogaik teljes mértékű 

tiszteletben tartását garantáló megoldásának kudarca,”, kivéve: „a megszorítási 

intézkedések [...] megoldásának kudarca” és „valamennyi polgár számára szabad és 

emberhez méltó életet biztosító és alapvető jogaik teljes mértékű tiszteletben tartását 

garantáló” 

4. rész „a megszorítási intézkedések [...] megoldásának kudarca” és „valamennyi polgár 

számára szabad és emberhez méltó életet biztosító és alapvető jogaik teljes mértékű 

tiszteletben tartását garantáló” 
 

 



P8_PV-PROV(2016)12-15(VOT)_HU.doc 14 PE 596.794 

9. Nemzetközi légi közlekedési megállapodások 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1337/2016  

(TRAN bizottság) 

1. bek. után 4 ENF NSz - 80, 426, 8 

5 ENF  -  

6 ENF NSz - 59, 461, 11 

F. preb. után 1 ENF NSz - 115, 408, 9 

2 ENF  -  

3 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 443, 53, 13 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1338/2016  EFDD  ↓  

B8-1339/2016  ENF  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1., 4., 6. mód., zárószavazás 

 


