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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. Zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho 

působnost, početní složení a funkční období 

Návrh rozhodnutí: B8-1424/2015 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh rozhodnutí B8-1424/2015  (Konference předsedů) 

hlasování: rozhodnutí (celé znění) JH + 354, 229, 35 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: konečné hlasování 
 

 

2. Ibrahim Halawa, jemuž potenciálně hrozí trest smrti 

Návrhy usnesení: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-

1407/2015, B8-1408/2015 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1402/2015  

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

§ 5 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 566, 11, 46 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 
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Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 5 
 

Různé 

Barbara Spinelli (skupina GUE/NGL) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-1402/2015. 
 

 

3. Situace na Maledivách 

Návrhy usnesení: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-
1419/2015, B8-1421/2015 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1409/2015  

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

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § původní znění JH + 548, 21, 56 

za odův. L 1 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 563, 31, 32 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 11 

PPE: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 11 
 

Různé 

Barbara Spinelli a Younous Omarjee (skupina GUE/NGL) rovněž podepsali společný návrh usnesení 

RC-B8-1409/2015. 
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4. Malajsie 

Návrhy usnesení: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-
1420/2015, B8-1422/2015  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1412/2015  

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § původní znění JH + 540, 41, 35 

za § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § původní znění JH + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 12, 14 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 12, 14 
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5. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem 

(protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** 

Doporučení: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem 

(souhlas) *** 

Doporučení: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem 

(usnesení) *** 

Zpráva: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

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

poznámky 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § původní znění odděl. -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 475, 64, 95 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 33 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. I 

1. část: „vzhledem k tomu, že v důsledku politiky doi moi (renovace) a opatření zaměřených 

na budování tržního hospodářství došlo rovněž k nárůstu rozdílů mezi chudými a 

bohatými;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že protesty proti zabírání půdy a majetku vládou narůstají; avšak 

vzhledem k tomu, že celosvětová recese poškodila vietnamský vývoz a v roce 2014 

byl růst HDP nejpomalejší od skončení asijské hospodářské krize; vzhledem k tomu, 

že Vietnam čelí problémům v oblasti pracovní síly, která každoročně roste o více než 

jeden milion osob;“ 

 
§ 26 

1. část: „vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že Vietnam je  jednou ze zemí, odkud pochází 

nejvíce obětí obchodování s lidmi, a se zprávami o vysokém počtu dětí, které jsou 

obětí dětské prostituce, obchodu s lidmi nebo špatného zacházení, zejména chlapců, 

kteří nejsou chráněni zákony proti sexuálnímu zneužívání;  naléhavě vyzývá 

Vietnam, aby vytvořil silné a účinné zákony na ochranu dětí, které ochrání všechny 

děti bez ohledu na jejich pohlaví;  vyzývá Komisi, aby podpořila Vietnam při 

posilování jeho kapacit v oblasti migračních politik a boje proti obchodování s lidmi 

a organizovanému zločinu, a to i v rámci jeho pracovních a migračních politik;“  

2. část: „vyjadřuje znepokojení v souvislosti se zprávami o zneužívání vietnamských obětí 

obchodování s lidmi, včetně nezletilých osob, v členských státech;“ 

3. část: „naléhavě vyzývá Komisi k zajištění toho, aby byla v plném rozsahu provedena 

klíčová ustanovení týkající se ochrany stanovená ve strategii EU pro vymýcení 

obchodu s lidmi; vybízí vládu Vietnamu a Komisi, aby zvážily vytvoření podvýboru 

nebo zvláštní pracovní skupiny pro otázku obchodu s lidmi v rámci dohody o 

komplexním partnerství a spolupráci;“ 
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8. Dokončení evropské hospodářské a měnové unie 

Návrh usnesení: B8-1347/2015 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1347/2015 

(výbor ECON) 

§ 1 17Z GUE/NGL  -  

5 EFDD JH - 168, 445, 19 

za § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18Z GUE/NGL  -  

6 EFDD JH - 128, 485, 12 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL JH - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL JH - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL JH - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL JH - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL JH - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL JH - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL JH - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL JH - 97, 520, 7 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

33 GUE/NGL JH - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL JH - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL JH - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL JH - 113, 492, 12 

za § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD JH - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38Z GUE/NGL  -  

za § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43Z GUE/NGL  -  

za § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

odův. A 3 EFDD JH - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

za odův. A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

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

poznámky 

odův. B 15Z GUE/NGL  -  

za odův. B 16 GUE/NGL  -  

za odův. C 4 EFDD JH - 160, 456, 15 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: pn. 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slov „trvá na provedení ustanovení balíčku šesti a dvou 

legislativních aktů a současně zdůrazňuje“ 

2. část: tato slova 
 

 

9. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU 

v této oblasti 

Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

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

poznámky 

§ 5 § původní znění odděl. +  

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 445, 153, 31 

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 468, 115, 48 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § původní znění dílč.   

1/JH + 493, 38, 98 

2/JH + 515, 100, 15 

3 +  

za § 54 7 GUE/NGL  -  

za § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § původní znění dílč.   

1/JH + 546, 29, 57 

2/JH + 498, 94, 32 

za § 57 8 GUE/NGL  -  

za § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 67 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 67 10 GUE/NGL  -  

za § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ původní znění JH + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § původní znění dílč.   

1/JH + 505, 120, 7 

2/JH + 313, 281, 13 

§ 74 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

název za § 74 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 324, 246, 59 

za § 77 6 GUE/NGL EH + 258, 251, 116 

§ 84 § původní znění JH + 525, 53, 37 

§ 85 § původní znění JH + 522, 47, 42 

§ 87 § původní znění dílč.   

1/JH + 540, 56, 34 

2/JH + 540, 41, 32 

§ 91 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 92 § původní znění dílč.   

1/JH + 513, 63, 53 

2/JH + 482, 97, 46 

3/JH + 393, 154, 69 

§ 93 § původní znění odděl. +  

§ 98 § původní znění dílč.   

1/JH + 563, 17, 49 

2/JH + 498, 45, 63 

§ 103 § původní znění odděl. +  

§ 104 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 497, 101, 26 

§ 105 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 403, 189, 27 

§ 106 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 483, 113, 20 

§ 108 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 111 § původní znění dílč.   

1/JH + 497, 54, 76 

2/JH + 398, 149, 63 

3/JH + 407, 145, 61 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 114 § původní znění dílč.   

1/JH + 346, 190, 80 

2/JH + 291, 232, 81 

3/JH + 379, 175, 62 

4/JH + 307, 235, 77 

§ 119 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 120 5 GUE/NGL  -  

odův. U 1 PPE  +  

odův. AB 2 PPE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 421, 86, 116 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: § 73, 84, 54 (1. a 2. část), 56 (2. část), 87, 92 (2. část), 98 (2. část), 104 (2. část), 105 

(2. část), 106 (2. část), 111 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 114 

ECR: § 5, 74, 93, 103 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 6 

1. část: „vyjadřuje zásadní nesouhlas s anexí, okupací a osídlováním území“ 

2. část: „a vyžaduje, aby bylo respektováno nezcizitelné právo národů na sebeurčení“ 

 
ECR: 

§ 7 

1. část: celé znění kromě slova „jednohlasně“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 22 

1. část: celé znění kromě slov „rozhodně proto zdůrazňuje, že by členské státy měly bez 

výjimky převzít více odpovědnosti za provádění akčního plánu a strategického 

rámce EU a využít je jako svůj vlastní projekt pro prosazování lidských práv 

a demokracie na dvoustranné i mnohostranné úrovni“ 

2. část: tato slova 
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§ 27 

1. část: „vítá prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva do února 2017“ 

2. část: „a opakuje svůj požadavek, aby se z této funkce stal mandát stálý; vyzývá proto 

k přepracování mandátu tak, aby zvláštní zástupce EU pro lidská práva měl právo 

iniciativy, přiměřené lidské a finanční zdroje a možnost vyjadřovat se veřejně, 

podávat zprávy o výsledcích návštěv ve třetích zemích a sdělovat postoj EU k 

záležitostem v oblasti lidských práv, s cílem posílit úlohu zvláštního zástupce pro 

lidská práva zvýšením jeho viditelnosti a účinnosti jeho úřadu;“ 

 
§ 33 

1. část: celé znění kromě slov „domnívá se, že by práce kontaktních osob pro otázky 

lidských práv měla být rovněž podporována diplomatickým personálem členských 

států;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 37 

1. část: celé znění kromě slov „mimo jiné pokud jde o diskriminaci osob LGBTI“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: „opětovně vyjadřuje svou podporu systematickému začleňování doložek o lidských 

právech do všech mezinárodních dohod mezi EU a třetími zeměmi, přičemž je třeba 

zohlednit mimo jiné evropský sociální dialog a pracovní normy Mezinárodní 

organizace práce“ kromě slov „evropský sociální dialog“ 

2. část: „evropský sociální dialog“ 

3. část: „vyzývá Komisi, aby účinně a systematicky sledovala a hodnotila provádění doložek 

o lidských právech a pravidelně informovala Parlament o dodržování lidských práv 

v partnerských zemích; vítá skutečnost, že Rada systematičtěji uplatňuje restriktivní 

opatření vůči třetím zemím, které svévolně porušují své závazky v oblasti lidských 

práv; v této souvislosti doporučuje, aby ve všech případech, kdy dojde k hrubému 

porušení lidských práv ve třetí zemi, s níž byla uzavřena dohoda, učinila EU 

konkrétní kroky k přijetí vhodných opatření, jak stanoví doložky o lidských 

právech“   

 
§ 56 

1. část: „zastává názor, že obchod může jít ruku v ruce s dodržováním lidských práv a že 

obec podnikatelů může hrát významnou úlohu v oblasti podpory lidských práv a 

demokracie; je přesvědčen, že podpora lidských práv by se měla opírat o spolupráci 

mezi vládou a soukromým sektorem; znovu v této souvislosti opakuje, že evropské 

podniky by měly učinit náležitá opatření, která zajistí, aby při jejich činnosti ve 

třetích zemích byla dodržována lidská práva; kromě toho opakuje, že je důležité, aby 

EU prosazovala sociální odpovědnost podniků a aby evropské podniky převzaly při 

prosazování mezinárodních standardů v oblasti obchodu a lidských práv klíčovou 

úlohu; kromě toho vyzývá EU, aby se aktivně zapojila do 12. zasedání pracovní 

skupiny OSN pro problematiku lidských práv a nadnárodních korporací a jiných 

podnikatelských subjektů a aby podporovala úsilí o sladění svých politik se směrnicí 

OECD pro nadnárodní podniky“   

2. část: „doporučuje EU a jejím členským státům, aby se zapojily do diskuse o právně 

závazném mezinárodním nástroji pro podnikání a lidská práva v rámci systému 

OSN“ 
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§ 67 

1. část: „bere s uspokojením na vědomí pokyny týkající se boje proti terorismu vypracované 

ESVČ a Komisí a schválené Radou, jejichž cílem je zajištění dodržování lidských 

práv při plánování a provádění projektů pomoci v boji proti terorismu ve třetích 

zemích; vyzývá ESVČ a Komisi, aby zajistily účinné uplatňování těchto pokynů, 

přičemž je nutné začít jejich všeobecným rozšířením; v této souvislosti připomíná, 

že dodržování základních práv a svobod je nezbytným předpokladem úspěšnosti 

protiteroristických politik, což se týká i využívání digitálních technologií v oblasti 

sledování“ 

2. část: „podporuje mezinárodní úsilí o zastavení porušování lidských práv, kterého se 

dopouští ISIS/DÁ'IŠ“ 

 
§ 87 

1. část: „vyzývá EU, aby pokračovala v jednáních se zeměmi, které trest smrti nadále 

uplatňují, a využila při nich veškeré diplomatické nástroje a nástroje spolupráce s 

cílem zajistit jeho zrušení“ 

2. část: „znovu opakuje svou výzvu adresovanou EU, aby i nadále monitorovala podmínky, 

za nichž jsou popravy v těchto zemích, které dodnes trest smrti uplatňují, 

vykonávány“ 

 
§ 98 

1. část: „připomíná, že Sacharovova cena za rok 2014 byla udělena dr. Denisovi 

Mukwegemu za jeho odhodlanou práci s oběťmi sexuálního násilí a trvalou podporu 

práv žen, což vedlo ke zvýšení povědomí o používání násilí a mrzačení pohlavních 

orgánů žen, dívek a dětí coby prostředku války; důrazně odsuzuje všechny formy 

zneužívání a násilí páchaného na ženách, dívkách a dětech, zejména používání 

sexuálního násilí coby válečné zbraně, mrzačení ženských pohlavních orgánů, 

dětské, předčasné a vynucené sňatky, sexuální otroctví, znásilňování v manželství a 

jiné formy škodlivých zvyklostí; zdůrazňuje, že je třeba, aby ženy, dívky a děti 

zneužívané během konfliktů měly přístup ke zdravotní a psychologické péči v 

souladu s mezinárodním právem; v této souvislosti bere na vědomí dopis 

místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku, který se týká politiky v oblasti humanitární pomoci, 

zejména pokud jde o předcházení sexuálnímu násilí a poskytování vhodné podpory 

a přístupu ke zdravotní a psychologické péči ženám, které byly znásilněny během 

konfliktů“ 

2. část: „vyzývá členské státy Rady Evropy, aby podepsaly a ratifikovaly Istanbulskou 

úmluvu o předcházení a boji proti násilí páchanému na ženách a domácímu násilí“ 

 
§ 104 

1. část: celé znění kromě slov „hlediska rovnosti žen a mužů“ a „genderové“ 

2. část: tato slova 

 
§ 106 

1. část: celé znění kromě slov „školící programy zaměřené na rovnost žen a mužů pro 

pedagogické pracovníky ve třetích zemích a aby byla přijata opatření, jež by 

zabránila předávání stereotypů prostřednictvím vzdělávacích materiálů“ 

2. část: tato slova 
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§ 108 

1. část: „vybízí EU, aby i nadále začleňovala podporu žen a dívek do operací SBOP a do 

struktury OSN pro budování míru a pokračovala ve svém úsilí, pokud jde o 

provádění aposílení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325(2000) a č. 1820(2008) 

o ženách, míru a bezpečnosti; v tomto ohledu vyzývá EU, aby na mezinárodní 

úrovni usilovala o to, aby byl uznán přínos, který má zapojení žen do prevence a 

řešení konfliktů, ale i jejich zapojení do mírových operací, humanitární pomoci a 

procesů obnovy po skončení konfliktu a přechodu k demokracii, které vedou k 

trvalým a stabilním politickým řešením; rovněž podtrhuje, že je důležité ženám 

zajistit veškerá lidská práva“ 

2. část: „a přispět k posilování jejich postavení, a to i v rámci agendy na období po roce 

2015 a podporou Pekingské akční platformy a Istanbulské úmluvy; vítá podporu, 

kterou EU vyjadřuje rezolucím OSN o genderových otázkách, zejména co se týče 

role svobody projevu a mínění v oblasti posílení postavení žen; s uspokojením bere 

na vědomí závěry 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen“ 

 
§ 119 

1. část: „vítá aktivní spolupráci EU s několika zvláštními zpravodaji OSN, kteří se zabývají 

hospodářskými, sociálními a kulturními právy, včetně zvláštního zpravodaje pro 

lidské právo na nezávadnou pitnou vodu a sanitární zařízení, zvláštního zpravodaje 

pro právo na vzdělání, zvláštního zpravodaje pro právo na potraviny, zvláštního 

zpravodaje pro extrémní chudobu a lidská práva a zvláštního zpravodaje pro 

adekvátní bydlení; s uspokojením bere na vědomí, že v rámci víceletého 

orientačního programu nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv 

(EIDHR) pro období 2014–2017 bylo podpořeno prosazování hospodářských, 

sociálních a kulturních práv“ 

2. část: „s cílem mj. přispět k posílení odborových organizací, ke zvýšení informovanosti 

o mzdových záležitostech, k ochraně krajinného dědictví, podpoře sociální integrace 

posílením hospodářského postavení a k omezení hospodářské diskriminace a násilí 

na pracovišti“ 

 
PPE: 

§ 46 

1. část: celé znění kromě slov „rozhodnutím Junckerovy Komise“ a „výslovně“ 

2. část: tato slova 

 
§ 65 

1. část: celé znění kromě slov „identity či“ 

2. část: tato slova 

 
§ 73 

1. část: „žádá, aby se EU aktivně podílela na diskusi o pojmu „klimatický uprchlík“, a to 

včetně možného právního vymezení tohoto pojmu v mezinárodním právu“ 

2. část: „či v jakékoli právně závazné mezinárodní dohodě“ 

 
název za § 74 

1. část: celé znění kromě slov „kulturní a“ 

2. část: tato slova 

 
§ 91 

1. část: celé znění kromě slov „pohlavní identity“ 

2. část: tato slova 
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S&D: 

§ 74 

1. část: celé znění kromě slov „znovu naléhavě vyzývá EU, aby zakázala vývoj, výrobu a 

používání plně autonomních zbraní, které umožňují vést útoky bez zásahu lidí“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1. část: „domnívá se, že by EU měla pokračovat v úsilí o zlepšení situace v oblasti 

dodržování práv lesbických, homosexuálních, bisexuálních, transsexuálních a 

intersexuálních osob (LGBTI) v souladu s obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad skutečností, že 75 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, včetně osmi z nich, jejichž právní předpisy trestají homosexualitu 

trestem smrti, a je přesvědčen, že by praktiky i násilné činy vůči jednotlivcům kvůli 

jejich sexuální orientaci neměly zůstat nepotrestány; podporuje pokračující úsilí 

vysokého komisaře OSN pro lidská práva o boj s těmito diskriminačními zákony, 

jakož i činnost dalších orgánů OSN;“ 

2. část: „je znepokojen omezením základních svobod obhájců lidských práv osob LGBTI a 

vyzývá EU, aby je více podporovala; konstatuje, že základní práva osob LGBTI 

budou pravděpodobně více dodržována, budou-li mít přístup k právním institucím,“ 

3. část: „např. prostřednictvím registrovaného partnerství nebo manželství“ 

 
§ 105 

1. část: „vyjadřuje politování nad tím, že … obhájkyně lidských práv;“   

2. část: „doporučuje, aby byl zaveden … zejména jako kandidátek;“ 

 
§ 111 

1. část: celé znění kromě slov „a o ochranu sexuálních a reprodukčních práv“, „a práv“ a „a 

bezpečnému umělému přerušení těhotenství“ 

2. část: „a o ochranu sexuálních a reprodukčních práv“ a „a práv“ 

3. část: „a bezpečnému umělému přerušení těhotenství“ 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1. část: „odsuzuje používání náhradního mateřství, které znevažuje lidskou důstojnost ženy, 

neboť její tělo a jeho reprodukční funkce jsou využívány jakožto komodita; zastává 

názor, že by se mělo zakázat a bezodkladně v rámci nástrojů v oblasti lidských práv 

řešit využívání gestačního náhradního mateřství, které spočívá v reprodukčním 

vykořisťování a“ kromě slov „náhradního mateřství, které znevažuje lidskou 

důstojnost ženy, neboť její tělo a jeho reprodukční funkce jsou využívány jakožto 

komodita; zastává názor, že by se mělo zakázat a bezodkladně v rámci nástrojů v 

oblasti lidských práv řešit využívání“ 

2. část: „náhradního mateřství, které znevažuje lidskou důstojnost ženy, neboť její tělo a 

jeho reprodukční funkce jsou využívány jakožto komodita; zastává názor, že by se 

mělo zakázat a bezodkladně v rámci nástrojů v oblasti lidských práv řešit využívání“ 

kromě slov „zakázat a bezodkladně v rámci nástrojů v oblasti lidských práv řešit“ 

3. část: „a využívání lidského těla pro finanční nebo jiný zisk, zejména v případě 

zranitelných žen v rozvojových zemích“ 

4. část: „zakázat a bezodkladně v rámci nástrojů v oblasti lidských práv řešit“ 
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10. 20. výročí Daytonské mírové dohody 

Návrhy usnesení: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, B8-
1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

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

poznámky 

Návrh usnesení politické skupiny 

B8-1350/2015  ENF  -  

Společný návrh usnesení RC-B8-1362/2015  

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

§ 3 3 ECR EH + 310, 265, 29 

pozměněn ústně 

§ původní znění  ↓  

§ 4 § původní znění odděl. +  

§ 5 § původní znění JH + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2/JH ↓  

za § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 525, 42, 39 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: konečné hlasování 

ENF: § 5, 6 (2. část), konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 4 
 

Různé 

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3: 

„3. vítá výsledky, jichž bylo dosaženo v otázce návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, 

rekonstrukce a restituce nemovitostí v souladu s ustanoveními přílohy VII Daytonské mírové dohody; 

trvá na tom, že je nezbytné tuto přílohu a související strategii plně provést a zajistit tak udržitelný 

návrat vnitřně vysídlených osob, uprchlíků a dalších osob postižených konfliktem a taktéž spravedlivé, 

komplexní a trvalé řešení jejich situace; v této souvislosti poukazuje na nutnost udržitelného návratu 

Chorvatů, Bosňáků a dalších etnik do Republiky srbské; zdůrazňuje, že je třeba více pokročit s kvalitní 

sociální a ekonomickou integrací navrátivších se osob; žádá, aby bylo toto úsilí na všech úrovních lépe 

koordinováno a aby bylo více pozornosti věnováno nejzranitelnějším vysídleným osobám, včetně 

Romů a žen, jež se staly obětí násilí;  s lítostí konstatuje, že podle Mezinárodního výboru Červeného 

kříže se stále pohřešuje asi 7 000 osob, o jejichž osudu není nic známo;“      
 

 

11. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP 

Zpráva: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 +  

§ 9 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 18 § původní znění odděl. +  

§ 19 § původní znění odděl. +  

§ 20 § původní znění odděl./E

H 

+ 294, 268, 18 

§ 23 § původní znění odděl. +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1/EH + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § původní znění odděl./E

H 

+ 292, 276, 12 

§ 28 § původní znění odděl. -  

§ 29 § původní znění JH - 239, 310, 29 

§ 31 § původní znění odděl. -  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 33 § původní znění odděl. +  

§ 34 § původní znění odděl. +  

§ 35 § původní znění odděl. +  

§ 40 § původní znění dílč.   

1 -  

2 -  

3/EH + 361, 203, 10 

4 -  

5/EH + 309, 254, 6 

§ 41 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 369, 202, 1 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § původní znění dílč.   

1/JH + 465, 95, 11 

2/JH + 436, 82, 42 

3/JH + 463, 56, 37 

4/JH + 480, 59, 16 

§ 44 § původní znění odděl. +  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 +  

§ 49 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 57 § původní znění odděl. +  

§ 58 § původní znění odděl./E

H 

+ 294, 237, 15 

§ 59 § původní znění odděl./E

H 

+ 288, 249, 3 

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 292, 218, 24 

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

odův. H § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 249, 164, 128 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 29, 43 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: odův. G, § 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: § 7, 8 

ECR: § 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. D 

1. část: „vzhledem k tomu, že nekontrolované šíření zbraní představuje závažné nebezpečí 

pro mír a bezpečnost, lidská práva a udržitelný rozvoj;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že každou minutu někde na světě zemře jedna osoba v důsledku 

ozbrojeného násilí a je vyrobeno 15 nových zbraní;“ 

 
§ 24 

1. část: „je znepokojen účinky, které mohou mít hrozby společností právními kroky 

v některých členských státech, ať již skutečné či pociťované, na zvažování žádostí 

o vývozní licence;“ 

2. část: „připomíná členským státům, že přísné a pečlivé uplatňování osmi kritérií vytváří 

nezbytný základ pro zamítání žádostí o licenci;“ 

 
EFDD: 

§ 8 

1. část: celé znění kromě slov „podporuje dodávky zbraní pro obranné účely v případě 

legitimní sebeobrany“ a „a na Ukrajinu“ 

2. část: „podporuje dodávky zbraní pro obranné účely v případě legitimní sebeobrany;“ 

3. část: „a na Ukrajinu“ 

 
ECR: 

odův. G 

1. část: „vzhledem k tomu, že v roce 2013 vyvezly členské státy EU zbraně v celkové 

hodnotě 36,7 miliardy EUR, z toho zbraně za 26 miliard EUR do třetích zemí;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že pro srovnání celkový rozpočet evropského nástroje sousedství 

na léta 2014–2020 činí 15,4 miliardy EUR;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že 30 % z celkového objemu vývozu zbraní pocházelo z 

členských států EU;“ 

4. část: „a lze jen těžko tvrdit, že tyto obchodní toky jsou v přímém bezpečnostním zájmu 

EU;“ 
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odův. H 

1. část: „vzhledem k tomu, že společný postoj 2008/944/SBOP je právně závazným rámcem, 

který stanoví osm kritérií pro vývoz konvenčních zbraní, která mají členské státy EU 

uplatňovat při rozhodování o udělení licencí;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že tento společný postoj by se měl řádně zohlednit konkrétně 

v souvislosti s vývojem evropského obranného trhu a evropské technologické a 

průmyslové základny obrany;“ 

 
§ 5 

1. část: „konstatuje, že členské státy EU jsou hlavními světovými vývozci zbraní a podle 16. 

výroční zprávy vyvezly v roce 2013 zbraně do celého světa v hodnotě 36,711 

miliardy EUR, z čehož část odpovídající 10,735 miliardám EUR byla vyvezena do 

členských států a zbraně za 25,976 miliard EUR putovaly do zemí mimo EU;“ 

2. část: „opakuje, že článek 10 společného postoje stanoví, že úvahy členských států 

o hospodářských, obchodních a průmyslových zájmech neovlivní uplatňování osmi 

kritérií upravujících vývoz zbraní;“ 

 
§ 7 

1. část: „připomíná, že obranný průmysl by měl být nástrojem pro realizaci obranné 

a bezpečnostní politiky členských států, který zajistí systém zabezpečení dodávek 

v EU“ 

2. část: „a zároveň přispěje k provádění posílené SZBP a SBOP, což je důležité pro úsilí 

o zajištění celosvětové stability a bezpečnosti;“ 

3. část: „uznává, že vývozy zbraní pomáhají posilovat a dále rozvíjet průmyslovou 

a technologickou základnu evropské obrany, což je důležité pro širokou škálu 

inovací a technologický rozvoj;“ 

 
§ 11 

1. část: „zdůrazňuje, že vývozní kontroly zbraní jsou nedílnou součástí zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU a musí se řídit se zásadami zakotvenými v článku 21 

Smlouvy o EU, zejména pokud jde o podporu demokracie a právního státu 

a zachování míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti“ 

2. část: „připomíná, že je zásadně důležité zajistit soulad mezi vývozy zbraní a 

důvěryhodností EU jako globálního obhájce lidských práv;“ 

3. část: „je hluboce přesvědčen o tom, že účinnější provádění osmi kritérií společného 

postoje by bylo významným přínosem k rozvoji SZBP a SBOP;“ 

4. část: „vyzývá, aby nová globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku 

řádně posoudila otázky spojené s vývozy zbraní, vzhledem ke změnám v oblasti 

bezpečnosti a s nimi spojeným rizikům a hrozbám pro evropskou bezpečnost;“ 

 
§ 14 

1. část: „vítá úspěch první konference smluvních států, která se konala v Cancúnu ve dnech 

24. až 27. srpna 2015, ale poukazuje na to, že nebylo dosaženo žádné dohody 

ohledně vzoru pro výroční zprávy;“ 

2. část: „vyjadřuje přesvědčení, že smlouva bude skutečně úspěšná, pouze pokud budou 

přijaty příslušné kroky, aby se stala všeobecně použitelnou, a budou-li zavedeny 

závazné nebo sankční mechanismy použitelné v případě jakéhokoli nedodržení 

pravidel;“ 
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§ 32 

1. část: „připomíná, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012, kterým se 

provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě 

střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, je zaměřeno 

na účinnou kontrolu převodu střelných zbraní pro civilní účely; uznává legitimnost 

vývozu loveckých a sportovních zbraní k civilnímu využití podle uvedeného 

nařízení;“ 

2. část: „vítá přezkum právních předpisů EU v oblasti střelných zbraní (včetně předpisů 

o deaktivaci, správních sankcích a signálních zbraních) a záměr posílit policejní 

spolupráci s okolními zeměmi v boji proti pašování zbraní; žádá proto Komisi, aby 

posílila kapacity Europolu;“ 

 
§ 40 

1. část: „je toho názoru, že výroční zprávy o vývozu zbraní jsou významnými nástroji při 

snaze o zvýšení transparentnosti obchodu se zbraněmi;“ 

2. část: „shledává však politováníhodnou skutečnost, že pouze 21 členských států předalo 

úplné údaje pro 16. výroční zprávu;“ 

3. část: „poznamenává, že předání úplných údajů znamená předání údajů o finanční hodnotě 

jak vydaných licencí na vývoz zbraní, tak vlastních vývozů, rozepsaných podle zemí 

určení a kategorie ve vojenském seznamu EU;“ 

4. část: „konstatuje, že Řecko neposkytlo žádné údaje, Německo a Spojené království 

nepředaly žádné údaje o skutečných vývozech zbraní a Francie poskytla celkový 

údaj o vývozech zbraní bez dalšího rozlišení; poukazuje na to, že s výjimkou Řecka 

jsou to právě tyto země, které jsou největšími vývozci a nesou největší díl 

odpovědnosti za globální dopad vývozů zbraní z EU“ 

5. část: „vyzývá zbývající členské státy, aby splnily svou povinnost předkládat výroční 

zprávu a dodatečně poskytly údaje pro 16. výroční zprávu a v souvislosti 

s budoucími výročními zprávami aby tak činily včas;“ 

 
§ 41 

1. část: „konstatuje, že zpráva obsahuje standardizované informace o vydaných vývozních 

licencích, ale neobsahuje úplné informace o skutečném vývozu zbraní;“ 

2. část: „naléhavě žádá Radu a vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby 

hledaly způsoby, jak zlepšit dodržování oznamovací povinnosti a zvýšit 

transparentnost a veřejnou kontrolu rámce pro kontrolu vývozu, a zejména zajistit, 

aby členské státy podávaly zprávy o všech vývozech zbraní;“ 

3. část: „žádá, aby byl tento nedostatek napraven a na základě toho byla stanovena taková 

podoba výroční zprávy, v níž budou jasně uvedeny údaje o skutečných vývozech 

rozdělené podle typu a země určení;“ 

 
§ 42 

1. část: „vyzývá k zavedení standardizovaného postupu podávání zpráv a předkládání 

informací o skutečném vývozu zbraní a licenčních údajích, včetně lhůty pro podání, 

který by byl uplatňován a dodržován jednotně ve všech členských státech;“ 

2. část: „vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu informovaly o zamítnutých žádostech 

o licence a aby podávaly informace k jednotlivým licencím mj. o zemi dovozu 

a konkrétním orgánu, popisu a množství položek, které jsou předmětem převodu, 

s ohledem na podkategorie vojenského seznamu a uváděly též důvod zamítnutí;“ 

3. část: „navrhuje změnit formát výroční zprávy tak, aby fungovala jako veřejně přístupná a 

interaktivní on-line databáze, v níž lze vyhledávat;“ 
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§ 43 

1. část: „vyzývá k intenzivnějším konzultacím mezi členskými státy s ohledem na převody 

do oslabených a nestabilních regionů a zemí, zejména těch, které se chovají 

agresivně ve svém sousedství;“ 

2. část: „vyzývá k důkladné a systematické kontrole uplatňování režimu sankcí EU vůči 

proti Rusku v oblasti vývozu zbraní a prodeje technologií dvojího užití;“ 

3. část: „vyzývá členské státy, aby vypracovaly seznam osob (včetně právnických osob 

a jednotlivců) odsouzených za porušení právních předpisů v oblasti vývozu zbraní a 

v souvislosti s případy zjištěného odklonu a osob, které nebyly odsouzeny, ale 

o nichž je známo, že jsou zapojeny do nelegálního obchodu se zbraněmi nebo do 

činností, které představují hrozbu pro mezinárodní bezpečnost;“ 

4. část: „vyzývá členské státy, aby poskytly podrobné informace o postupech pro 

pozastavení platnosti nebo zrušení udělených licencí, pokud jde o země, na které 

bylo uvaleno embargo;“ 

 
§ 49 

1. část: „vyzývá k posílení parlamentního dohledu na vnitrostátní i na evropské úrovni 

prostřednictvím výročních zpráv předkládaných parlamentům;;“ 

2. část: „vyzývá k diskusi o evropském vývozu zbraní a evropské obranné průmyslové 

politice na příští meziparlamentní konferenci o SZBP/SBOP;“ 

 
§ 51 

1. část: „domnívá se, že v důsledku technologického vývoje je čím dál těžší rozlišovat mezi 

čistě vojenským a čistě civilním užitím, a že by proto měla být věnována zvláštní 

pozornost seznamu zboží dvojího užití s ohledem na Wassenaarské ujednání;“ 

2. část: „vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, členské státy a Komisi, 

aby zajistily, že ve Wassenaarském ujednání ani mezi vojenským seznamem 

a přílohami nařízení o zboží dvojího užití nebudou existovat mezery, a aby věnovaly 

zvláštní pozornost novým technologiím strategického významu,“ 

3. část: „jako jsou dálkově řízené letadlové systémy, aplikovaná robotika a technologie 

sledování;“ 

 
§ 54 

1. část: „vyzývá členské státy, aby poskytly dostatečné zdroje na účinné provádění 

a vymáhání kontrol vývozů zboží dvojího užití, jeho zprostředkovávání a tranzitu;“ 

2. část: „vítá probíhající Unií financované programy budování kapacit, které mají podpořit 

systémy kontroly vývozu zboží dvojího užití ve třetích zemích;“ 

3. část: „vyzývá členské státy, aby také daly k dispozici školicí kapacity v EU;“ 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1. část: „je hluboce znepokojen šířením ozbrojených konfliktů, zejména na Ukrajině, v Sýrii, 

Iráku, Libyi a Jemenu, i všemi mezinárodními konflikty, které ve stále více 

globalizovaném světě představují ohrožení světové stability a bezpečnosti a mají za 

následek méně stabilní a méně bezpečné sousedství EU;“ 

2. část: „poznamenává, že převody zbraní do států zasažených konfliktem mohly k těmto 

konfliktům přispět;“ 
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§ 46 

1. část: „připomíná, že vlády nesou politickou odpovědnost za rozhodnutí, zda vyvážet 

vojenský materiál nebo zboží dvojího užití, či ne;“ 

2. část: „vyzývá členské státy, aby poskytovaly podrobné informace o každé z vydaných 

licencí, a umožnily tak provádění kontrol na úrovni EU s cílem zajistit, aby se 

nestalo, že země nedodrží kritéria ze společného postoje vedeny ekonomickými, 

politickými nebo osobními zájmy;“ 

3. část: „žádá, aby se ESVČ a Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) 

chopily úkolu kontrolovat licence, u nichž se zdá, že nesplňují kritéria ze společného 

postoje;“ 
 

Různé 

Erratum: všechna jazyková znění. 
 

 

12. Patenty a práva šlechtitelů rostlin 

Návrhy usnesení: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1394/2015 

 (PPE, S&D, ECR, ADLE) 

před § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

JH - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

JH - 222, 265, 40 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 379, 146, 3 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 413, 86, 28 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: konečné hlasování 

GUE/NGL: § 4 (3 část), pn. 1, 5 

Verts/ALE: § 4 (3 část), pn. 1, 5 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1. část: celé znění kromě slov „získaného v podstatě biologickými způsoby“ a „případné“ 

2. část: „získaného v podstatě biologickými způsoby“ 

3. část: „případné“ 
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13. Situace v Burundi 

Návrhy usnesení: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-

1356/2015, B8-1357/2015  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1348/2015  

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

§ 16 § původní znění odděl. +  

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD JH - 207, 275, 15 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1 
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Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 16 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 22 

1. část: „vyzývá Africkou unii, OSN a EU, aby se vážně zabývaly regionálním rozměrem 

událostí a zabránily jakékoli další destabilizaci regionu,“ 

2. část: „a to posílením své přítomnosti v této oblasti“ 

3. část: „a zejména udržováním neustálého politického dialogu mezi zeměmi tohoto 

regionu;“ 

4. část: „v této souvislosti naléhavě žádá Africkou unii, aby v případě, že se bezpečnost 

a stav lidských práv budou v Burundi nadále zhoršovat, zvážila možnost vyslat – 

v koordinaci s Radou bezpečnosti OSN – mírovou misi pod africkým velením;“ 

 
ECR: 

§ 24 

1. část: „je toho názoru, že problémy Burundi jsou spjaty se spory souvisejícími s ovládáním 

úrodné zemědělské půdy, s nerovností v příjmech a diskriminací;“ 

2. část: „v tomto kontextu vyzývá k zavedení odpovědného regulačního rámce, na jehož 

základě by byl ošetřen způsob, jak podniky dodržují lidská práva a plní své závazky 

týkající se sociálních a environmentálních norem;“ 
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14. Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo 

Návrh usnesení: B8-1346/2015 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1346/2015 

(výbor DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

za § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE EH - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

za odův. H 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 


