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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. Sýrie: situace v Palmyře a případ Mazína Darwíše 

Návrhy usnesení: B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-

0585/2015 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0575/2015  

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

za § 4 1 GUE/NGL EH - 244, 362, 24 

za § 7 2 GUE/NGL EH + 348, 255, 32 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0575/2015  ECR  ↓  

B8-0576/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0577/2015  PPE  ↓  

B8-0578/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0579/2015  ALDE  ↓  

B8-0585/2015  S&D  ↓  

 

Různé 

Elisabetta Gardini (skupina PPE) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-0575/2015. 
 

 

2. Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí 

Návrhy usnesení: B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-

0588/2015, B8-0591/2015 

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  RC-B8-0546/2015  

(PPE a ECR) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 299, 320, 17 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0546/2015  PPE  -  

Společný návrh usnesení RC-B8-0547/2015  

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

§ 5 § původní znění dílč.   

1/EH + 356, 236, 39 

2/JH + 394, 194, 43 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0547/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0582/2015  EFDD  ↓  

B8-0583/2015  ECR  ↓  

B8-0586/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0588/2015  ALDE  ↓  

B8-0591/2015  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování o společném návrhu usnesení RC-B8-0546/2015, 

společný návrh usnesení RC-B8-0547/2015 § 5 (2. část) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

RC-B8-0547/2015 

§ 5 

1. část: „považuje za politováníhodné, že ... potratu;“ 

2. část: „domnívá se, že všeobecný zákaz ... týrání;“ 
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3. Situace v Nepálu po zemětřeseních 

Návrhy usnesení: B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-
0590/2015, B8-0592/2015 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0580/2015  

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

za § 12 1 Verts/ALE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 602, 11, 22 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0580/2015  EFDD  ↓  

B8-0581/2015  ECR  ↓  

B8-0584/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0587/2015  PPE  ↓  

B8-0589/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0590/2015  ALDE  ↓  

B8-0592/2015  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 
 

Různé 

Elisabetta Gardini (skupina PPE) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-0580/2015. 
 

 

4. Strategická vojenská situace v povodí Černého moře po nezákonné anexi 

Krymu Ruskem 

Zpráva: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění odděl. +  

§ 3 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění odděl. +  

§ 7 § původní znění odděl. + pozměněn ústně 

§ 9 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 435, 141, 59 

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 433, 131, 64 

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH - 244, 303, 83 

4/JH + 292, 262, 79 

5/JH - 284, 291, 55 

6 +  

§ 17 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 19 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 388, 158, 88 

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 453, 94, 88 

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 433, 165, 36 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 441, 146, 48 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 405, 166, 63 

§ 30 § původní znění JH + 407, 163, 59 

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 321, 244, 68 

§ 32 § původní znění dílč.   

1/JH + 388, 175, 71 

2/JH + 333, 228, 67 

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. J § původní znění dílč.   

1/EH + 457, 121, 50 

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 356, 183, 96 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: § 16 (3., 4. a 5. část), 19 (2. část), 26 (2. část), 27 (2. část), 29 (2. část), 30, 31 (2. 

část) a 32 

ALDE: § 12 (2. část), 15 (2. část), 21 (2. část) a 32 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 2, 4, 5, 7 a 9 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 3 

1. část: „je přesvědčen o tom ... moře;“ 

2. část: „je znepokojen ... riziko;“ 

 
§ 11 

1. část: „je hluboce znepokojen ... Ukrajiny“ 

2. část: „a celého regionu ... tak vzduchem;“ 

 
§ 12 

1. část: celé znění kromě slov „v oblasti kontrolované separatisty podporovanými Ruskem“ 

2. část: tato slova 

 
§ 15 

1. část: celé znění kromě slov „Ruska a separatistů“ 

2. část: tato slova 

 
§ 21 

1. část: celé znění kromě slov „kteří se účastnili demonstrací na podporu územní celistvosti 

Ukrajiny“ 

2. část: tato slova 

 
§ 32 

1. část: celé znění kromě slov „v povodí Černého moře udržet svou všeobecnou námořní a 

leteckou převahu a“ 

2. část: tato slova 

 
odův. J 

1. část: „vzhledem k tomu, že reakce EU ... podobně;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že ... ze dne 12. srpna 2008;“ 
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Verts/ALE: 

§ 4 

1. část: „zdůrazňuje, že by EU by ... a informační bezpečnost;“ 

2. část: „vítá rozhodnutí ... jazyce;“ 

 
§ 19 

1. část: „je znepokojen skutečností ... oblasti;“ 

2. část: „znovu potvrzuje, že vzhledem ... moře;“ 

 
§ 25 

1. část: celé znění kromě slov „v oblasti SBOP“ 

2. část: tato slova 

 
§ 26 

1. část: „zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti ... regionu;“ 

2. část: „domnívá se, že EU ... bezpečnost;“ 

 
§ 27 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje, že je nutné, aby EU ... prostoru“ 

2. část: tato slova 

 
§ 29 

1. část: „vítá závazek členských ... NATO;“ 

2. část: „vyzývá NATO ... čelit;“ 

 
§ 31 

1. část: „připomíná, že ačkoli žádosti ... členství v NATO;“ 

2. část: „domnívá se ... Gruzii a Ukrajině ubránit se;“ 

 
S&D: 

odův. A 

1. část: celé znění kromě slov „mezi Arménií a Ázerbájdžánem (“ 

2. část: tato slova 

 
ALDE, Verts/ALE, S&D: 

§ 16 

1. část: „domnívá se, že pokud ... sankcí,“ 

2. část: „jenž by měl být dále posílen,“ 

3. část: „a měla by se zvážit ... zbraní Ukrajině“ 

4. část: „a podpora tohoto státu při posilování jeho obranných kapacit;“ 

5. část: „domnívá se, že pobřežní státy ... iniciativ;“ 

6. část: „zdůrazňuje, že EU ... právu;“ 
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Různé 

Ioan Mircea Paşcu předložil následující ústní pozměňovací návrhy: 

 

„7. se znepokojením bere na vědomí, že Rusko značně posílilo svou leteckou a námořní obranu v 

povodí Černého moře nasazením nových námořních (protilodních) raket (s doletem 600 km, 

schopných doletět až k Bosporu) a tím, že svými stíhacími letadly kontroluje zhruba tři čtvrtiny 

vzdušného prostoru povodí Černého moře (neboť prakticky ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 

poukazuje v této souvislosti na skutečnost, že Rusko zvýšilo své strategické i taktické kapacity: na 

strategické úrovni – bombardéry dlouhého doletu, které jsou schopny nést protilodní střely, a 

průzkumná letadla operující v blízkosti západního pobřeží Černého moře mají schopnost proniknout 

hluboko do střední Evropy; na taktické úrovni – dvě brigády námořní pěchoty, v případě potřeby 

podporované vrtulníkovými plavidly třídy Mistral, představují významnou potenciální hrozbu 

vylodění; vítá rozhodnutí Francie opětovně zvážit dodání obojživelných útočných plavidel třídy 

Mistral Rusku a je potěšen, že Francie vede jednání o nezpochybnitelném a končeném zrušení této 

transakce;“ 

 

„17. vyzývá členské státy EU, aby zůstaly pevné a jednotné ve svém odhodlání uplatňovat vůči Rusku 

sjednané sankce, mj. aby dodržovaly zmrazení veškeré vojenské a obranné spolupráce a aby zrušily 

smlouvy, jako je smlouva o dodávce obojživelných útočných plavidel třídy Mistral Rusku; a věří, že 

jednání o zrušení této smlouvy skončí s úspěchem;“ 
 

 

5. Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA 

Návrhy usnesení: B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-
0573/2015, B8-0574/2015 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0548/2015  

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

§ 7 2 Verts/ALE  -  

9 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

za § 7 10 GUE/NGL  +  

11 GUE/NGL  -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 15 1 EFDD  -  

§ 19 3 Verts/ALE EH + 317, 230, 17 

za odův. M 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0548/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0549/2015  S&D  ↓  

B8-0550/2015  ALDE  ↓  

B8-0571/2015  ECR  ↓  

B8-0572/2015  PPE  ↓  

B8-0573/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0574/2015  EFDD  ↓  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 7 

1. část: celé znění kromě slov „obzvláště Mezinárodní olympijský výbor, FIFA a Unii 

evropských fotbalových svazů (UEFA)“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Marian Harkin (skupina ALDE) a Ulrike Lunacek (skupina Verts/ALE) rovněž podepsaly společný 

návrh usnesení RC-B8-0548/2015.  

 

 


