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PŘÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 
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+ 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. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2018 

Návrhy Konference předsedů 

 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

prohlášen za schválený 

 

 

2. Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi 

Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní 

spolupráci (CETA) se Smlouvami 

Návrh usnesení: B8-1220/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1220/2016  

(+ 76 poslanců) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 258, 419, 22 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: konečné hlasování 
 

Různé 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes rovněž podepsali 

návrh usnesení B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan a Theresa Griffin stáhli své podpisy z návrhu usnesení B8-1220/2016. 
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3. Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I 

Zpráva: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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

poznámky 

celé znění 154 výbor  +  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 499, 177, 28 

 

Zpráva byla na plenárním zasedání dne 28. října 2015 vrácena příslušnému výboru (čl. 61 odst. 2 

jednacího řádu) 

Pozměňovací návrh 154 nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté na tomto denním zasedání. 
 

 

4. Dokončovací práce na dohodě Basel III 

Návrh usnesení: B8-1226/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1226/2016  

(výbor ECON) 

za § 2 2 GUE/NGL  -  

za § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL JH - 160, 512, 30 

za odův. B 1 GUE/NGL JH - 190, 330, 174 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 4 
 

 

5. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

Zpráva: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § původní znění JH + 620, 55, 19 

§ 9 § původní znění JH + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ původní znění dílč.   

1/JH + 444, 233, 17 

2 +  

za § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE JH - 89, 576, 34 

§ 11 § původní znění dílč.   

1/JH + 523, 158, 17 

2 +  

3/JH + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE JH - 97, 559, 40 

§ původní znění JH + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE JH - 132, 487, 75 

§ původní znění JH + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE JH - 120, 485, 95 

§ původní znění JH ↓  

§ 15 39Z GUE/NGL JH - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE JH - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40Z GUE/NGL JH - 190, 487, 23 

5 S&D  -  



P8_PV(2016)11-23(VOT)_CS.doc 5 PE 594.259 

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

poznámky 

za § 22 41 GUE/NGL JH - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE JH - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

za § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE JH - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL JH - 151, 502, 46 

7 S&D EH + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE JH - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE JH - 83, 500, 110 

§ původní znění JH + 414, 234, 53 

§ 32 § původní znění JH + 454, 187, 58 

za § 5 43 GUE/NGL JH - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE JH - 168, 434, 95 

§ 34 44Z GUE/NGL JH - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE JH - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE JH - 167, 442, 84 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 379, 280, 38 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 36 § původní znění JH + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

za § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

za § 44 33 Verts/ALE JH - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE JH - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE JH - 181, 423, 92 

8 S&D JH - 139, 520, 37 

za § 48 9 S&D JH + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL JH - 111, 542, 46 

§ 49 38Z Verts/ALE JH - 250, 416, 30 

za § 49 10 + 40 poslanců JH - 263, 399, 37 

práv. východ. 5 1 S&D  +  

za práv. východ. 8 2 S&D  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 386, 237, 74 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 8 – 10, 14 – 19, 23 – 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: pn. 39 – 45, § 32, 36 

EFDD: § 6, 9, 10 (1. část), 11 (1., 3. část), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2. část) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 10 

1. část: „je pevně přesvědčen, že je proto nezbytné důkladné a zásadní přezkoumání SBOP, 

které Evropské unii a jejím členským státům umožní rozhodujícím způsobem 

přispívat k bezpečnosti Unie, k řešení mezinárodních krizí a k prosazování 

strategické autonomie EU;“ 

2. část: „připomíná, že žádná země nemůže současným bezpečnostním výzvám čelit sama;“ 
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§ 11 

1. část: „domnívá se, že má-li být tento přezkum úspěšný, bude nutné do něj od samého 

začátku zapojit členské státy, aby se předešlo riziku, že provádění SBOP v budoucnu 

uvízne na mrtvém bodě; zdůrazňuje praktické a finanční výhody budoucí spolupráce 

pro vývoj evropských obranných kapacit a připomíná stávající iniciativy, které by 

měly pokračovat konkrétními opatřeními na prosincové Evropské radě pro obranu;“ 

2. část: „vyzývá také členské státy a EU k tomu, aby do své bezpečnosti a obrany náležitě 

investovaly;“ kromě slov: „a EU“ 

3. část: „a EU“ 

 
§ 35 

1. část: „zdůrazňuje, že NATO je nejlépe vybaveno pro odrazování a obranu a je připraveno 

uplatnit princip kolektivní obrany (článek V Washingtonské smlouvy) v případě 

napadení jednoho ze svých členů,“ 

2. část: „zatímco SBOP se v současnosti zaměřuje na udržení míru, předcházení konfliktům 

a posílení mezinárodní bezpečnosti (článek 42 SEU) a EU má další prostředky, které 

jí umožňují řešit problémy s vnitřní bezpečností členských států včetně podvratné 

činnosti, na které se článek V nevztahuje;“ 
 

Různé 

Pozměňovací návrh 6 byl vzat zpět 
  

 

6. Strategická komunikace EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní 

vedou třetí strany 

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 302, 362, 17 

název před § 7 § původní znění odděl. +  

§ 7 § původní znění odděl. +  

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 244, 414, 22 

3 +  

4/EH + 370, 296, 21 

5 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § původní znění odděl. +  

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 244, 409, 31 

3 -  

4 +  

5/EH + 368, 292, 20 

6/EH + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § původní znění dílč.   

1/EH + 545, 120, 21 

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

poznámky 

§ 27 § původní znění odděl. +  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 38 § původní znění odděl. +  

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH - 252, 406, 31 

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 252, 407, 26 

odův. H § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 304, 179, 208 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: název před § 7, § 7, 12, 27, odův. E, H 

ALDE: § 38 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 9 

1. část: celé znění kromě slov: „a má v úmyslu“ a „politických extremistů a rozsáhlých 

dezinformačních kampaní a“ 

2. část: „a má v úmyslu“ 

3. část: „politických extremistů a rozsáhlých dezinformačních kampaní a“ 

 
§ 10 

1. část: „poukazuje na to, že informační strategie Kremlu doplňuje jeho politiku posilování 

dvoustranných vztahů, hospodářské spolupráce a společných projektů s jednotlivými 

členskými státy EU“ 

2. část: „za účelem oslabení soudržnosti EU a jejích politik;“ 

 
§ 11 

1. část: „prohlašuje, že ruská strategická komunikace je součástí rozsáhlejší rozvratné 

kampaně za účelem oslabení spolupráce EU a svrchovanosti, politické nezávislosti a 

územní celistvosti Unie a jejích členských států; naléhavě vyzývá vlády členských 

států, aby byly ostražité, pokud jde o ruské informační operace na evropské půdě,“ 

kromě slov: „rozvratné“ a „a jejích členských států“ 

2. část: „rozvratné“ 

3. část: „a jejích členských států“ 

4. část: „a aby zvýšily sdílení kapacit a úsilí kontrarozvědky zaměřené na boj proti těmto 

operacím;“ 

 
§ 36 

1. část: „upozorňuje na důležitost efektivního a koherentního informování o politikách EU, a 

to uvnitř i vně EU, a poskytování informací přizpůsobených konkrétním regionům, 

včetně dostupnosti informací v místních jazycích; v této souvislosti vítá spuštění 

internetových stránek ESVČ v ruštině“ 

2. část: „jako první krok správným směrem a podporuje překlad webových stránek ESVČ do 

více jazyků, například do arabštiny a turečtiny;“ 

 
§ 56 

1. část: „odsuzuje běžnou praxi zákroků proti nezávislým sdělovacím prostředkům, 

novinářům a aktivistům občanské společnosti v Rusku a na okupovaných územích, 

včetně Krymu od jeho nezákonné anexe; zdůrazňuje, že od roku 1999 byly v Rusku 

desítky novinářů zabity, zmizely beze stopy nebo byly uvězněny;“ 

2. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily ochranu novinářů v Rusku a v 

sousedních zemích EU, podpořily ruskou občanskou společnost a investovaly do 

mezilidských kontaktů; konstatuje, že EU posiluje vztahy se svými východními 

partnery a dalšími sousedy, ale také nechává otevřené komunikační cesty s 

Ruskem;“ 

3. část: „uznává, že největší překážkou pro ruské dezinformační kampaně by byla existence 

nezávislých a svobodných sdělovacích prostředků v samotném Rusku; domnívá se, 

že dosažení tohoto stavu by mělo být cílem EU;“ 

4. část: „požaduje, aby byla zvláštní pozornost věnována pluralitě sdělovacích prostředků, 

místním sdělovacím prostředkům, investigativní žurnalistice a sdělovacím 

prostředkům v cizích jazycích, zejména v ruštině, arabštině, perštině, turečtině a 

urdštině a dalších jazycích, kterými hovoří obyvatelstvo náchylné vůči propagandě, 

a aby na ně byly poskytnuty dostatečné prostředky;“ 
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ALDE: 

§ 1 

1. část: „zdůrazňuje, že nepřátelská propaganda vůči EU se objevuje v mnoha různých 

podobách a využívá různé nástroje, je často šitá na míru profilům členských států a 

jejím cílem je zkreslit pravdu, vnést pochybnosti, rozdělit členské státy, vyvolat 

strategický rozkol mezi Evropskou unií a jejími severoamerickými partnery a 

ochromit rozhodovací proces, zdiskreditovat orgány EU a transatlantické partnerství, 

které hrají důležitou roli v evropské bezpečnostní a hospodářské struktuře, v očích 

občanů EU a sousedních zemí a oslabit a narušit koncepci evropské integrace 

založenou na demokratických hodnotách, lidských právech a právním státě; 

připomíná, že jedním z nejdůležitějších nástrojů, které se používají, je podněcování 

strachu a nejistoty u občanů EU a znázorňování nepřátelského státu nebo nestátních 

subjektů jako mnohem silnějších, než ve skutečnosti jsou;“ 

2. část: „konstatuje, že podobné strategie jako Kreml používají i další autoritářské režimy na 

celém světě;“ 

 
§ 22 

1. část: „zdůrazňuje, že do aktivních dezinformačních kampaní s cílem oslabit evropské 

hodnoty a zájmy jsou zapojeny islamistické teroristické organizace, zejména 

ISIL/Dá'iš a al-Káida;“ 

2. část: „upozorňuje v tomto ohledu na důležitost zvláštní strategie s cílem bojovat proti 

islamistické protievropské propagandě a dezinformacím;“ 

 
odův. E 

1. část: celé znění kromě slova: „válku“ 

2. část: toto slovo 

 
odův. H 

1. část: celé znění kromě slova: „válku“ 

2. část: toto slova 

 
ALDE, ENF: 

§ 8 

1. část: „je si vědom toho, že ruská vláda agresivním způsobem používá širokou škálu 

nástrojů a prostředků, jako jsou expertní skupiny typu think tank a speciální nadace 

(např. Russkij mir), zvláštní orgány (Rossotrudničestvo), mnohojazyčné televizní 

stanice (např. RT), domnělé tiskové agentury a multimediální služby (např. Sputnik), 

přeshraniční sociální a náboženské skupiny, neboť režim se chce představit jako 

jediný obhájce tradičních křesťanských hodnot, sociální média a internetoví trollové, 

s cílem zpochybnit demokratické hodnoty, rozdělit Evropu, získat domácí podporu a 

vzbudit dojem, že státy východního sousedství EU dostatečně nefungují; zdůrazňuje, 

že Rusko investuje podstatné finanční zdroje do svých nástrojů dezinformací a 

propagandy, které používá buď přímo stát, nebo společnosti a organizace 

kontrolované Kremlem;“ kromě slov „agresivním“, „zpochybnit demokratické 

hodnoty“ a „dezinformací“ 

2. část: „agresivním“ 

3. část: „zpochybnit demokratické hodnoty“ 

4. část: „dezinformací“ 

5. část: „zdůrazňuje, že Kreml na jedné straně financuje politické strany a další organizace v 

EU ve snaze oslabit politickou soudržnost a na druhé straně je jeho propaganda 

přímo zaměřena na konkrétní novináře, politiky a jednotlivce v EU;“ 
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§ 13 

1. část: „je vážně znepokojen tím, že se v Evropě rychle šíří aktivity inspirované Kremlem, 

včetně dezinformací a propagandy, které usilují o udržení či posílení ruského vlivu a 

o oslabení a rozdělení EU; zdůrazňuje, že cílem velké části nepřátelské propagandy 

Kremlu je vykreslovat některé evropské země tak, jako by patřily do „tradiční sféry 

vlivu Ruska“,“ kromě slova: „nepřátelské“ 

2. část: „nepřátelské“ 

3. část: „a narušit tak jejich svrchovanost a hluboce zakořeněnou evropskou identitu, která 

byla v minulosti otupena komunistickými režimy;“ 

4. část: „konstatuje, že jednou z jeho hlavních strategií je šířit a zavádět alternativní rétoriku, 

která je často založena na zmanipulovaném výkladu historických událostí a má 

ospravedlnit jeho vnější činnost a geopolitické zájmy;“ 

5. část: „konstatuje, že jednou z jeho hlavních strategií je vytváření falešného obrazu 

historie;“ 

6. část: „konstatuje v tomto ohledu, že je třeba zvýšit povědomí o zločinech komunistických 

režimů prostřednictvím veřejných kampaní a vzdělávacích systémů a podpořit 

výzkum a dokumentační činnost,“ 

7. část: „zejména v zemích bývalého sovětského bloku, s cílem bojovat proti rétorice 

Kremlu;“ 

 
ALDE, Verts/ALE: 

odův. D 

1. část: celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že cílená informační válka proti Západu 

byla během studené války hojně využívána Sovětským svazem“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že cílená informační válka proti Západu byla během studené 

války hojně využívána Sovětským svazem“ kromě slov: „proti Západu“ a 

„Sovětským svazem“ 

3. část: „proti Západu“ a „Sovětským svazem“ 
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7. Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka 

Návrhy usnesení: B8-1230/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

za § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

za práv. východ. 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 661, 6, 23 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: konečné hlasování 
 

Různé 

Návrh usnesení B8-1241/2016 byl vzat zpět. 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva 

(skupina GUE/NGL) rovněž podepsali návrh usnesení B8-1230/2016. 

 

Igor Šoltes (skupina Verts/ALE) a Anneleen Van Bossuyt (skupina ECR) rovněž podepsali návrh 

usnesení B8-1230/2016. 
 

 

8. Obnovení schválení účinné látky bentazon 

Návrh usnesení: B8-1228/2016 

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 

Návrh usnesení B8-1228/2016  

(výbor ENVI) 

§ 2 § původní znění odděl. +  

za § 2 8 PPE EH + 332, 276, 66 

§ 3 § původní znění odděl./E

H 

+ 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE EH - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

za § 5 4 PPE  -  

odův. E 2 PPE  -  

odův. M 1 S&D EH + 389, 282, 7 

za odův. R 5 PPE EH - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 361, 289, 28 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 2, 3 

 


