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PŘÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 

 

 

 

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům 

 
+ přijat 

- zamítnut 

 nebrán v potaz 

VZ vzat zpět 

JH (..., ..., ...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se) 

EH ( ..., ..., ...) elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se) 

dílč. dílčí hlasování 

odděl. oddělené hlasování 

pn pozměňovací návrh 

KPN kompromisní pozměňovací návrh 

OČ odpovídající část 

Z zrušující pozměňovací návrh 

= totožné pozměňovací návrhy 

§ odstavec 

čl. článek 

odův. bod odůvodnění 

NÚ návrh usnesení 

SNÚ společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 
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1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: 

žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

Zpráva: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 585, 82, 7 

 

 

2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: 

žádost EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise 

Zpráva: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 534, 106, 49 

 

 

3. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování 

mimořádné pomoci v rámci Unie 

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § původní znění odděl. +  

odův. E § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 584, 64, 33 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 5, odův. E 
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4. Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb  

Zpráva: Bart Staes (A8-0060/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jmenování Sama Jereba  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs 

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jmenování Mihalise Kozlovse  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor  

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jmenování Jana Gregora  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko 

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jmenování Ladislava Balka  + 328, 317, 52 
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8. Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski  

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jmenování Janusze 

Wojciechowského 

 - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Obnovení schválení účinné látky glyfosát 

Návrh usnesení: B8-0439/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0439/2016 

(výbor ENVI) 

§ 1 44 ECR JH - 152, 527, 25 

9 PPE JH - 219, 477, 7 

za § 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

JH + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

JH + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

JH + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

JH - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE dílč.   

1 +  

2/JH + 463, 231, 9 

3/JH + 489, 187, 27 

4/JH + 515, 175, 17 

5 +  

6/JH + 508, 192, 2 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

7/JH + 499, 201, 4 

8/JH + 500, 198, 4 

9/JH + 477, 221, 1 

45 ECR dílč.   

1/JH ↓  

2/JH ↓  

§ 3 11 PPE dílč.   

1/JH + 294, 278, 134 

2/JH + 559, 130, 13 

20 ALDE JH ↓  

46 ECR JH - 295, 394, 15 

§ 4 47Z ECR JH - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 564, 113, 20 

za § 4 12 PPE EH + 478, 196, 30 

48 ECR JH + 592, 88, 23 

§ 5 49 ECR dílč.   

1/JH - 327, 331, 47 

2/JH + 554, 112, 42 

za § 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

EH - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

§ 6 50 ECR  -  

za § 6 13 PPE dílč.   

1 +  

2/EH + 547, 140, 19 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 7 51Z ECR  -  

14 PPE  +  

za § 7 19 ENF JH - 110, 556, 42 

za práv. východ. 4 21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

odův. A 1 PPE  -  

za odův. A 15 ENF JH - 115, 553, 34 

za odův. C 16 ENF JH - 53, 600, 51 

odův. D 39Z ECR JH - 90, 616, 2 

2 PPE JH - 296, 386, 27 

za odův. D 17 ENF JH - 106, 555, 42 

odův. E 40Z ECR JH - 116, 583, 7 

3 PPE dílč.   

1/JH - 334, 366, 8 

2/JH + 543, 140, 22 

odův. J 4 PPE dílč.   

1 +  

2/EH - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

odův. O 5 PPE JH - 290, 386, 31 

odův. R 42Z ECR JH - 298, 404, 6 

6 PPE JH - 256, 439, 13 

odův. U 43Z ECR JH - 91, 608, 8 

7 PPE JH - 278, 419, 7 

odův. W 8 PPE  +  

18 ENF JH - 78, 599, 29 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za bod odůvodnění W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

JH + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

JH + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 343, 328, 30 

za bod odůvodnění X 25 Verts/ALE, 

EFDD 

JH + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

JH + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

EH - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 338, 335, 25 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 374, 225, 102 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 5, 6, 7, 9, 10 (3., 6., 8. část), 11 (1. část), 20, 23, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 

46, 47 

ECR: pn. 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; konečné hlasování 

GUE/NGL: pn. 2, 3, 9, 10 (2., 4., 7., 9. část), 11, 20, 39, 40, 42, 43, 44, 45 (1., 2. část), 46, 47; 

konečné hlasování 

ENF: pn. 15, 16, 17, 18, 19, konečné hlasování 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

pn. 11 

1. část: „3. vyzývá Komisi, aby obnovila schválení používat glyfosát na 7 let; připomíná, že 

podle nařízení (ES) č. 1107/2009 může Komise odejmout schválení účinné látky 

během období jejího schválení, pokud již látka nesplňuje kritéria pro její schválení;“ 

2. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily svou práci na seznamu formulačních 

přísad, jejichž zahrnutí do přípravků na ochranu rostlin není schváleno; vítá 

skutečnost, že surfaktant POEA byl vyjmut z používání v přípravcích na ochranu 

rostlin obsahujících glyfosát;“ 
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pn. 13 

1. část: celé znění kromě slov „výzkum a inovace v oblasti“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 49 

1. část: „5. vyzývá Komisi a úřad EFSA, aby v rámci právního a regulačního rámce a v 

souladu s ustanoveními o důvěrnosti podle nařízení (ES) č. 1107/2009 zpřístupnily 

vědecké studie a údaje použité pro kladnou klasifikaci glyfosátu a navrhované 

obnovení povolení, pokud tak budou moci učinit;“ 

2. část: „dále žádá Komisi, aby vynaložila veškeré nezbytné úsilí k usnadnění  úplného 

zveřejňování vědeckých důkazů použitých v rámci hodnotícího procesu EU;“ 

 
GUE/NGL: 

pn. 45 

1. část: „2. podporuje, že členské státy přijaly prováděcí nařízení na základě řízení o 

povolení účinných látek upraveného v nařízení (ES) č. 1141/2010 (druhé nařízení o 

obnovení);“ 

2. část: „konstatuje, že po každém obnovení povolení jsou členské státy povinny znovu 

posoudit všechny produkty na trhu, které obsahují glyfosát, včetně jeho 

formulačních přísad, a zajistit, aby nadále splňovaly stávající bezpečnostní normy;“ 

 
S&D: 

pn. 3 

1. část: vypuštění slov „primární příčinou expozice obyvatel je skutečnost, že žijí v blízkosti 

oblastí, kde je glyfosát rozprašován, že jej používají v domácnosti a konzumují ve 

stravě;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že expozice glyfosátu se zvyšuje s ohledem na dramatický nárůst 

jeho celkového používaného objemu; vzhledem k tomu, že dopad glyfosátu a jeho 

formulačních přísad na lidské zdraví je pravidelně monitorován;“ 

 
pn. 4 

1. část: celé znění kromě slova „podrobném“ 

2. část: toto slovo 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

pn. 10 

1. část: „2. vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh prováděcího nařízení s cílem lépe 

zohlednit udržitelné používání herbicidů“ 

2. část: „obsahujících glyfosát“; 

3. část: „vyzývá Komisi, aby členským státům především doporučila omezit nebo zakázat 

prodej glyfosátu neprofesionálním uživatelům;“  

4. část: „žádá Komisi, aby spolu s odborníky z členských států vypracovala studii“ 

5. část: „týkající se hodnocení používání přípravků na ochranu rostlin neprofesionálními 

uživateli,“ 

6. část: „aby předložila návrhy, navrhla školení“ 

7. část: „a vypracovala povolení“ 

8. část: „pro profesionální uživatele,“  

9. část: „lépe informovala o používání glyfosátu a stanovila přísná omezení pro používání 

přípravků obsahujících glyfosát před  sklizněmi;“ 
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10. EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a 

složitý svět 

Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za § 3 1 + 76 poslanců dílč.   

1 +  

2/EH - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1/JH + 538, 138, 16 

2/JH + 503, 171, 24 

§ 6 § původní znění dílč.   

1/JH + 407, 266, 28 

2/JH + 444, 222, 30 

3/JH + 488, 191, 14 

§ 9 § původní znění JH + 454, 227, 19 

§ 10 § původní znění dílč.   

1/JH + 463, 205, 35 

2/JH + 382, 273, 42 

3/JH + 423, 253, 25 

§ 11 § původní znění JH + 436, 251, 13 

§ 12 § původní znění dílč.   

1/JH + 451, 221, 26 

2/JH + 508, 144, 42 

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 26 § původní znění JH + 461, 202, 38 

§ 27 § původní znění JH + 454, 204, 39 

§ 45 2 + 76 poslanců  +  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

podnázev za § odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 307, 345, 50 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 427, 232, 43 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: § 5 (2. část), 6 (1. část), 9, 10 (1., 2. část), 11, 12, 27 

S&D: § 10 

GUE/NGL: § 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: § 6 (2., 3. část), 10 (1., 3. část), 27 
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Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

pn. 1 

1. část: „3a. zastává názor, že EU jako globálnímu aktéru připadá klíčová úloha při 

prosazování zásad zakotvených v mezinárodních právních předpisech v oblasti 

lidských práv, zejména zásad univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv; domnívá 

se proto, že lidská práva musí být smysluplně zapracována do nové globální 

strategie,“ 

2. část: „což by mělo být využito jako příležitost k vyřešení současného nesystematického 

zohledňování existující politiky EU v oblasti lidských práv,“ a „musí naprosto nutně 

zaštítit nejvyšší politické špičky;“ 

3. část: „a že plné provádění strategického rámce EU, obecných zásad EU v oblasti lidských 

práv a akčního plánu pro lidská práva a demokracii v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 

nutné vždy konzultovat s občanskou společností EU, členských států a třetích zemí, 

aby bylo možné zkušenosti a odborné znalosti právníků a obránců lidských práv 

využít k poskytování relevantních informací pro účely zahraniční a bezpečnostní 

politiky EU a k jejímu zdokonalování; vyzývá EU a členské státy k zajištění toho, 

aby zahraniční politika EU zaujala strategický přístup k lidským právům, který bude 

klást důraz na konkrétní opatření a výsledky a zajistí koherentní angažovanost EU na 

poli lidských práv v různých zemích a regionech bez ohledu na její zájmy v oblasti 

bezpečnosti, zahraniční politiky, obchodu či energetiky;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 5 

1. část: celé znění kromě slov „podotýká, že EU a její členské státy se musejí více sjednotit a 

připravit se na převzetí větší odpovědnosti za svou kolektivní bezpečnost a územní 

obranu a méně se spoléhat na Spojené státy, zejména v sousedství Evropy;“, „proto“ 

a „aby zlepšily svoji obranyschopnost, aby“ 

2. část: tato slova 

 
podnázev za § odův. N 

1. část: celé znění kromě slov „obyvatel“ a „jejích států, společenství a hodnot“ 

2. část: tato slova 

 
S&D: 

§ 17 

1. část: „zdůrazňuje, že dopad technologií by se měl odrážet v globální strategii a také v 

iniciativách v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ 

2. část: „zatímco zlepšování v oblasti lidských práv by mělo být nedílnou součástí všech 

opatření a programů EU, které by je měly řádně zohledňovat, tak aby došlo 

k pokroku v oblasti ochrany lidských práv, prosazování demokracie, právního státu 

a řádné státní správy a k mírovému řešení konfliktů;“ 
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EFDD: 

§ 12 

1. část: „konstatuje, že je velmi důležité prohloubit spolupráci mezi EU a NATO, která by 

mohla zajistit koordinaci operací, a podporuje vytvoření evropských sil, jež by 

v oblasti územní obrany doplňovaly NATO a byly schopné provádět nezávislé 

operace za hranicemi EU; zdůrazňuje, že SBOP by měla upevnit evropský pilíř 

NATO a zajistit, aby evropští členové NATO skutečně plnili své závazky v rámci 

této organizace; navrhuje zkombinovat koncepci bojových skupin EU a sil rychlé 

reakce NATO;“ 

2. část: „připomíná, že vojenské příspěvky by se měly zakládat na zásadě solidarity mezi 

členskými státy EU;“ 

 
§ 23 

1. část: celé znění kromě slova „i vojenskými“ 

2. část: tato slova 

 
odův. C 

1. část: celé znění kromě slov „ snahy revizionistických mocností přepsat hranice silou 

na základě porušování mezinárodního práva, a stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech,“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

1. část: „naléhavě vyzývá EU, aby v důsledku toho prohloubila ucelenou a strukturovanou 

spolupráci v oblasti obranného výzkumu, průmyslové základny a kybernetické 

obrany prostřednictvím vzájemného sdílení a sdružování prostředků a dalších 

projektů spolupráce, s cílem efektivněji využívat rozpočty na obranu, dosáhnout 

společného cíle vydávat 2 % HDP na obranu a zahájit v rámci příštího víceletého 

finančního rámce (VFR) obranný výzkum a technický program financovaný 

ze strany EU; domnívá se, že je třeba posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA) a navýšit její zdroje, aby mohla účinněji působit; domnívá se také, že členské 

státy by měly převzít větší odpovědnost za vybudování tolik potřebných evropských 

sil a za přispívání ke strategické autonomii EU, zvýšit své výdaje na vojenský 

výzkum prováděný prostřednictvím Evropské obranné agentury a posílit evropskou 

technickou a průmyslovou základnu obrany (EDTIB) a evropský trh s obranným 

vybavením; vyzývá k transparentnějšímu a odpovědnějšímu využívání rozpočtu 

určeného na zajištění bezpečnosti a obrany ze strany členských států;“  

kromě slov „dosáhnout společného cíle vydávat 2 % HDP na obranu a zahájit v 

rámci příštího víceletého finančního rámce (VFR) obranný výzkum a technický 

program financovaný ze strany EU;“ 

2. část: „dosáhnout společného cíle vydávat 2 % HDP na obranu a zahájit v rámci příštího 

víceletého finančního rámce (VFR) obranný výzkum a technický program 

financovaný ze strany EU;“ 

3. část: „vyzývá členské státy také k tomu, aby k plnění úkolů podle článku 43 SEU zajistily 

uvolnění příslušných kapacit, včetně kapacit pro příslušné mírové mise OSN; 

domnívá se navíc, že je nutné zlepšit výměnu zpravodajských informací v rámci EU 

a vybudovat skutečně evropskou zpravodajskou službu a schopnost predikce, které 

by doprovázely vhodné mechanismy dohledu;“ 
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§ 10 

1. část: celé znění kromě slov „společných obranných sil a vybudování rámce pro společnou 

obrannou politiku, jenž by nakonec vedl k vytvoření evropské obranné unie;“ a 

„zřízení trvalého vojenského velitelství“ 

2. část: „společných obranných sil a vybudování rámce pro společnou obrannou politiku, 

jenž by nakonec vedl k vytvoření evropské obranné unie;“ 

3. část: „zřízení trvalého vojenského velitelství“ 
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11. Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii 

Zpráva: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 124, 542, 26 

§ 65 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 89 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 90 § původní znění JH + 544, 142, 11 

§ 110 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 312, 372, 13 

§ 149 § původní znění odděl./E

H 

+ 372, 305, 21 

§ 145 1 zpravodaj  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 605, 66, 25 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 90 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 149 
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Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 3 

1. část: „poukazuje na skutečnost, že dosavadní strategický přístup k budování vztahů se 

středoasijskými zeměmi se ukázal jako pouze omezeně proveditelný a úspěšný; 

konstatuje, že hospodářské vztahy mezi EU a cílovými zeměmi strategie pro Střední 

Asii nebyly významně rozšířeny, že stagnuje podpora regionální spolupráce a 

integrace středoasijských zemí, kterou si EU vytkla a jež má probíhat formou 

předávání zkušeností a standardů ze strany EU,“ 

2. část: „a že EU nebyla dosud s to významně přispět k vyřešení závažných 

socioekonomických problémů a problémů v oblasti životního prostředí či k 

modernizaci společnosti těchto zemí, jež by byla založena na hodnotách a 

společenských modelech a konceptech EU;“ 

 
§ 65 

1. část: „konstatuje přítomnost společných rysů daných jeho dávnější historií, do níž patřila 

Hedvábná stezka, kolonizace turkickými kmeny a přijetí islámu; konstatuje rovněž, 

že se daných pět zemí tohoto regionu momentálně nachází v různých fázích rozvoje, 

například Kazachstán se pomalu stává klíčovým hráčem v regionu a vztahy EU 

s touto zemí se neustále rozvíjejí; Kyrgyzstán a Tádžikistán jsou mnohem chudší, ale 

jsou to poměrně otevřené země s určitou mírou zapojení občanské společnosti; 

rozvíjejí se také vztahy EU s Uzbekistánem; však Turkmenistán je i nadále 

nejuzavřenější zemí v regionu,“ 

2. část: „v níž nefunguje občanská společnost;“ 

 
§ 110 

1. část: celé znění kromě slova „nejvyšší“ 

2. část: toto slovo 

 
GUE/NGL: 

§ 89 

1. část: „vítá zvýšení makrofinanční pomoci a“ 

2. část: „žádá, aby tento nástroj fungoval podle přísných kritérií nákladů a přínosů a na 

základě podrobného posuzování dopadu zaměřeného na vedlejší účinky; zohledňuje 

hlavní body zpráv o pokroku strategie a zdůrazňuje význam zapojení členských států 

do provádění pomoci EU, aby bylo dosaženo významnějšího dopadu a lepších 

výsledků;“ 
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12. Epidemie viru zika 

Návrh usnesení: B8-0449/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0449/2016 

(výbor ENVI) 

za § 7 5 ALDE EH - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

za § 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. M 4 ALDE  +  

odův. U 3 ALDE  +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 33 
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Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 33 

1. část: „podporuje výzvy Organizace Spojených národů prohlásit za neplatné právní 

předpisy a politiky, které omezují přístup k sexuálnímu a reproduktivnímu zdraví a 

právům v této oblasti, které jsou v rozporu s mezinárodními normami,“ 

2. část: „a opakuje svoji ochotu zajistit, aby byly reakce v oblasti veřejného zdraví 

prováděny v souladu s lidskými právy, zejména pokud jde o zdraví a práva v oblasti 

zdraví;“ 

 
ALDE: 

§ 13 

1. část: celé znění kromě slov „domnívá se, že tento plán by měl zahrnovat cílenou a 

odpovídající distribuci mechanických bariér proti šíření nákazy poskytovaných 

zdarma, jako jsou sítě (proti bodnutí komáry) a kondomy (chránící před pohlavním 

přenosem);“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. část: „zdůrazňuje, že virus Zika odhalil slabiny jak v oblasti reakce veřejných systémů 

zdravotní péče, zejména na úrovni primární péče,“ 

2. část: „tak v oblasti poskytování služeb reprodukčního zdraví a práv žen a dívek v 

postižených zemích, zejména pokud jde o informace a péči během a po ukončení 

těhotenství a pokud jde o prevenci“ 

3. část: „a ukončování“ 

4. část: „těhotenství“ 

5. část: „zatímco vlády těchto zemí ženám doporučily oddálit těhotenství do doby, než se 

bude o viru Zika vědět více;“ 

 
§ 19 

1. část: „vyzývá EU, aby podporovala postižené země v zajištění všeobecného přístupu k 

primární zdravotní péči, včetně předporodní a poporodní péče a diagnostického 

testování na virus Zika, a vyzývá EU, aby podporovala vlády postižených zemí v 

poskytování úplných informací v oblasti sexuálního a reproduktivního zdraví a 

poskytování balíčku zdravotní péče, včetně možností rodinného plánování“ a „pro 

všechny ženy a dospívající dívky“ 

2. část: „s důrazem na přístup k řadě vysoce kvalitních antikoncepčních metod“ a „a přístup 

k bezpečné interrupci s cílem bojovat proti nárůstu nebezpečných potratů“ 

3. část: „k nimž od propuknutí epidemie dochází“ 

4. část: „a zahájit v této souvislosti dialog o antikoncepci a právech žen a dívek s 

partnerskými zeměmi;“ 
 

 

13. Situace v Polsku 

Návrhy usnesení: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Společný návrh usnesení B8-0461/2016/rev  

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

§ 10 3 GUE/NGL EH - 153, 319, 219 

za § 10 4 GUE/NGL JH - 196, 273, 222 

odův. P 1 GUE/NGL  -  

za odův. P 2 GUE/NGL AN - 188, 294, 206 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 513, 142, 30 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: konečné hlasování (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL: pn. 2, 4 (B8-0461/2016/rev) 

ECR: konečné hlasování (B8-0461/2016/rev) 
 

Různé 

Ulrike Lunacek a Klaus Buchner (skupina Verts/ALE) rovněž podepsali návrh usnesení B8-

0461/2016/rev. 
 


