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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 

NU návrh usnesení 

SNU společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 
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1. Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie 

námořní nebo vzdušnou cestou ***I 

Zpráva: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Datum použitelnosti: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných 

retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou  

Zpráva: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 561, 9, 75 

 

 

3. Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro 

krátkodobé pobyty *** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 562, 53, 27 
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5. Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty 

*** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti 

pro krátkodobé pobyty *** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 560, 53, 27 

 

 

8. Fond solidarity Evropské unie: hodnocení 

Zpráva: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 589, 13, 42 
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9. Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy 

americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se 

prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami 

Návrhy usnesení: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH - 165, 442, 36 

Návrh usnesení B8-1305/2016  

(ALDE) 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH - 206, 394, 42 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Různé 

Nathalie Griesbeck (skupina ALDE) rovněž podepsala návrh usnesení B8-1305/2016. 
 

 

10. Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů 

*** 

Doporučení: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 481, 75, 88 
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11. Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou *** 

Doporučení: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (požadovaná kvalifikovaná většina) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Opravný rozpočet č. 4/2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější 

vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků 

na závazky 

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

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

poznámky 

§ 3 § původní znění JH + 531, 94, 15 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 520, 53, 67 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 3 
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14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích 

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

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

poznámky 

odův. A 1 GUE/NGL JH - 76, 522, 46 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 530, 83, 29 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1 
 

 

15. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu 

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných 
hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění 

prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu 

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

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

poznámky 

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 590, 25, 29 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

odův. C 

1. část: „vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve 

smyslu nařízení o víceletém finančním rámci,“ 

2. část: „měly by být příslušné prostředky na závazky a na platby zapsány do rozpočtu mimo 

nad stropy uvedeného finančního rámce;“ 
 

 

17. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 

Zpráva: Jens Geier (A8-0346/2016) (požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

za práv. východ. 6 1 GUE/NGL JH - 133, 455, 50 

odův. A 2 GUE/NGL JH - 94, 500, 48 

za odův. A 3 GUE/NGL JH - 87, 514, 42 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 508, 89, 45 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 2, 3 
 

 

18. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých 

rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní 

krize 

Zpráva: Jens Geier (A8-0351/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění JH + 560, 61, 18 

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 526, 70, 44 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 2 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 5 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 4 

1. část: „opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o 

VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější,“ 

2. část: „a opakuje svůj postoj vyjádřený v rámci revize/přezkumu víceletého finančního 

rámce v polovině období, podle nějž by měla být roční částka nástroje pružnosti 

navýšena na 2 miliardy EUR;“ 
 

 

19. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze 

souhrnného rozpočtu na rok 2017 

Zpráva: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 610, 24, 7 

 

 

20. Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh 

Zpráva: Jens Geier et Indrek Tarand (A8-0353/2016) (pro zamítnutí společného návrhu je požadována 
kvalifikovaná většina) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

společný návrh JH + 438, 194, 7 

 

Různé 

Legislativní usnesení obsahuje tento bod 3 (nový): 

„podotýká, že počet pracovních míst Parlamentu byl jedním ze zásadních témat tohoto rozhodčího 

řízení; připomíná, že na základě džentlmenské dohody má každá větev rozpočtového orgánu 

výlučnou kompetenci ohledně vlastního oddílu rozpočtu; připomíná také své politické rozhodnutí 

vyjmout politické skupiny z cíle snížit počet pracovních míst o 5 %, což je zdůrazněno v 

usneseních o rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016 a 2017; zhodnotí důsledky rozpočtových 

rozhodnutí na fungování orgánu;“ 
 

 

21. Situace v Itálii po zemětřeseních 

Návrhy usnesení: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-
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1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení politické skupiny 

B8-1284/2016  ENF  -  

Společný návrh usnesení RC-B8-1285/2016  

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

§ 6 § původní znění JH + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR JH - 158, 446, 32 

§ původní znění JH + 354, 246, 33 

za § 8 1 GUE/NGL JH + 347, 263, 22 

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 6, pn. 1 

EFDD: § 7 

ECR: pn. 2 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE, PPE: § 7 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 13 

1. část: celé znění kromě slov: „domnívá se, že částečné začlenění ročního finančního 

příspěvku FSEU do rozpočtu, které stanoví souhrnné nařízení, by mohlo v 

budoucnosti urychlit postup mobilizace prostředků“, „dále“ a „s případnými 

budoucími reformami“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Dario Tamburrano (skupina EFDD) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-1285/2016. 
 

 

22. Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny 

Zpráva: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

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

poznámky 

§ 28 písm. g) 1 + 76 poslanců JH + 623, 3, 5 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 615, 5, 6 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 1 
 

 

23. Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu 

v moři 

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

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

poznámky 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 342, 285, 6 

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/EH + 349, 280, 4 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 506, 106, 15 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 8 

1. část: „je toho názoru, že je třeba stanovit přísná občanskoprávní pravidla upravující 

odpovědnost za nehody spojené s činností na moři, což usnadní obětem (fyzickým i 

právnickým osobám) zasaženým námořními nehodami přístup ke spravedlnosti, 

jelikož mohou motivovat provozovatele námořních zařízení, aby řádně řešili 

provozní rizika;“ 

2. část: „věří, že pokud jde o odpovědnost, je třeba se vyhnout finančním omezením;“ 

 
§ 19 

1. část: „naléhavě vyzývá Komisi, aby vybízela členské státy, aby vyvinuly nástroje 

finančního zajištění v oblasti náhrady u žádostí týkajících se tradičních škod 

způsobených obecnými incidenty v odvětví ropy a zemního plynu v moři nebo 

incidenty spojenými s dopravou, jež budou zahrnovat případy insolvence; domnívá 

se, že tím by se mohl omezit přenos odpovědnosti provozovatelů za znečištění 

způsobené nehodami na veřejné rozpočty, jenž by byl v případě, že by pravidla 

zůstala taková, jaká jsou, k úhradě nákladů spojených s náhradou nevyhnutelný;“ 

2. část: „domnívá se, že v této souvislosti by se mělo zvážit zřízení zvláštního fondu, který 

bude financován z poplatků hrazených námořním těžebním odvětvím;“ 

 
§ 20 

1. část: celé znění kromě slov: „lituje však toho, že směrnice o trestněprávní ochraně 

životního prostředí nepokrývá všechny činnosti směrnice o bezpečnosti činností v 

odvětví ropy a zemního plynu v moři; lituje dále toho, že definice trestných činů a 

druhy a úroveň minimálních sankcí, co se týče bezpečnosti činností v moři, není v 

EU harmonizovaná;“ 

2. část: tato slova 
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24. Situace v Demokratické republice Kongo 

Návrhy usnesení: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-

1320/2016, B8-1324/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1310/2016  

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

za § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE JH - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

za § 7 4 Verts/ALE  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 2 
 

Různé 

Barbara Lochbihler (skupina Verts/ALE) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-

1310/2016. 
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25. Přístup k energii v rozvojových zemích 

Návrh usnesení: B8-1227/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1227/2016  

(výbor DEVE) 

za § 1 2 GUE/NGL JH - 186, 411, 30 

§ 4 § původní znění odděl./E

H 

+ 347, 261, 16 

za § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE JH + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE EH + 354, 272, 5 

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 396, 226, 7 

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 345, 269, 15 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

práv. východ. 8 § původní znění odděl. +  

za práv. východ. 11 6 S&D  +  

odův. B 1 GUE/NGL JH - 244, 332, 54 

odův. K § původní znění odděl./E

H 

+ 373, 242, 9 

odův. O § původní znění odděl. +  

odův. P § původní znění odděl. +  

odův. X § původní znění odděl. +  

odův. Z § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 4 

GUE/NGL: pn. 1, 2 

S&D: § 16 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: odův. X 

PPE: práv. východ. 8, odův. K, O, P, Z, § 4, 16 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 16 

1. část: celé znění kromě slov: „k postupnému upouštění od dotací na fosilní paliva 

a vyzývá“ a „těchto uvolněných“ 

2. část: tato slova 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1. část: celé znění kromě slov: „využívání kombinovaného financování, pokud to 

představuje“ 

2. část: tato slova 

 

PPE: 

§ 12 

1. část: celé znění kromě slov: „konstatuje zejména, že tvorba biomasy pro energii 

představuje nové hrozby z hlediska zajištění potravin, zabezpečení držení půdy, 

odlesňování a znehodnocování půdy;“ 

2. část: tato slova 
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§ 14 

1. část: celé znění kromě slov: „požaduje, aby EU a její členské státy poskytovaly podporu a 

technickou pomoc při provádění akčního plánu iniciativy koridoru čisté energie pro 

Afriku, jejímž cílem je do roku 2030 dosáhnout pokrytí poloviny celkové spotřeby 

elektrické energie z čistých, původních, nákladově efektivních obnovitelných zdrojů, 

a tím i snížení emisí oxidu uhličitého;“ 

2. část: tato slova 
 

 

26. Využívání řízení o evropském platebním rozkazu 

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 568, 43, 8 

 


