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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. Dohoda o stabilizaci a přidružení EU-Kosovo *** 

Doporučení: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Jmenování členů vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém 

průmyslu 

Návrh Konference předsedů 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 

 

 

3. Dohody o přidružení / Prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s 

Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou 

Návrhy usnesení: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,  B8-0079/2016, B8-

0080/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0068/2016  

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

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

za § 8 8 GUE/NGL  -  

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

poznámky 

§ 15 5 GUE/NGL JH - 240, 349, 73 

§ 17 10Z GUE/NGL  -  

§ 26 § původní znění  + pozměněn ústně 

za § 29 11 GUE/NGL EH - 102, 488, 71 

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH - 300, 349, 14 

za § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL JH - 223, 283, 161 

§ 39 15Z GUE/NGL  -  

za § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL JH - 139, 510, 14 

§ původní znění JH + 468, 166, 27 

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

poznámky 

za odův. B 1 GUE/NGL  +  

odův. C 2 GUE/NGL JH - 126, 505, 35 

za odův. C 3 GUE/NGL  -  

za odův. E 4 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D, ALDE: 

§ 31 

1. část: „vítá skutečnost, že dne 1. ledna 2016 vstoupila v platnost DCFTA mezi EU a 

Ukrajinou; odsuzuje nicméně skutečnost, že Ruská federace jednostranně rozhodla, 

že přestane s Ukrajinou uplatňovat dohodu o volném obchodu, že dále zavedla 

přísná obchodní omezení na ukrajinský vývoz do Ruska a brání tranzitu zboží do 

třetích zemí, což je v rozporu s dohodami WTO a dalšími dvoustrannými 

obchodními dohodami;“ 

2. část: „naléhavě vyzývá EU, aby v nynějších a budoucích sporech Ukrajiny s Ruskem 

zahájených v rámci WTO přijala“ a „a aby tak Ukrajinu podporovala;“ 

3. část: „status třetí strany“ 
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Různé 

Michael Gahler předložil následující ústní pozměňovací návrh k bodu 26: 

„26. vítá vytvoření nové vlády po dlouhém období zablokování a neúspěšných pokusů ze dne 4. a 13. 

ledna 2016 sestavit vládu; naléhavě žádá politické síly Moldavska, aby urychlily a bez dalších prodlev 

pokročily v reformním procesu, z něhož budou mít prospěch všichni moldavští občané, mimo jiné s 

cílem vyhovět požadavkům Světové banky a Mezinárodního měnového fondu; vyzývá k tomu, aby 

nedošlo k tíživému geopolitickému důsledku v případě další politické krize a připomíná moldavským 

stranám nezbytnost zlepšit politickou stabilitu za účelem zajištění udržitelného úspěchu reforem a 

doufá, že nová vláda bude schopna zajistit zásadní výsledky;“ 

 

Knut Fleckenstein předložil následující ústní pozměňovací návrh k bodu 44: 

„44. bere na vědomí  nadcházející nizozemské poradní referendum o AA/DCFTA mezi EU a 

Ukrajinou; je přesvědčen, že nizozemské obyvatelstvo se rozhodne na základě kladů dohody a uzná 

její hmatatelné dopady na EU, a zejména pak na Nizozemsko;“ 

 

Javier Nart (skupina ALDE) stáhl svůj podpis ze společného návrhu usnesení RC-B8-0068/2016. 
 

 

4. Doložka o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU) 

Návrhy usnesení: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-

0059/2016, B8-0060/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL JH - 110, 527, 25 

§ 6 § původní znění odděl. +  

§ 7 § původní znění odděl./E

H 

+ 492, 169, 0 

§ 8 § původní znění JH + 480, 162, 23 

§ 11 § původní znění JH + 385, 260, 17 

§ 12 § původní znění JH + 396, 234, 36 

§ 17 § původní znění odděl. +  

§ 18 § původní znění JH + 371, 250, 44 

odův. H § původní znění dílč.   

1/JH + 448, 181, 36 

2/JH + 380, 243, 41 

3/JH + 381, 247, 39 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. I § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 406, 212, 51 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 11, 18 

ECR: § 3, 8, 11, 12, 18, konečné hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 6, 7, 17, odův. I 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

odův. H 

1. část: celé znění kromě slov „v bezpečnostní a obranné politice aktivnější a prosazovat 

provádění všech ustanovení o bezpečnostní a obranné politice zakotvených ve 

Smlouvách, včetně ustanovení o“ a „že orgány EU musí podporovat všechny členské 

státy v jejich úsilí o plné provádění těchto ustanovení;“ 

2. část: „v bezpečnostní a obranné politice aktivnější a prosazovat provádění všech 

ustanovení o bezpečnostní a obranné politice zakotvených ve Smlouvách, včetně 

ustanovení o“ 

3. část: „že orgány EU musí podporovat všechny členské státy v jejich úsilí o plné provádění 

těchto ustanovení;“ 
 

Různé 

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

0045/2016. 
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5. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 

Návrhy usnesení: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-
0065/2016, B8-0066/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0050/2016  

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

§ 18 2 PPE EH - 307, 320, 28 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 530, 131, 5 

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 523, 131, 12 

3/JH + 527, 96, 37 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 352, 274, 38 

§ 34 § původní znění JH + 515, 135, 16 

§ 38 § původní znění dílč.   

1/JH + 548, 21, 98 

2/JH + 485, 100, 75 

§ 45 § původní znění dílč.   

1/JH + 552, 46, 65 

2/JH + 476, 119, 58 



P8_PV(2016)01-21(VOT)_CS.doc 8 PE 576.419 

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

poznámky 

§ 46 § původní znění JH + 473, 127, 62 

§ 86 § původní znění JH + 614, 30, 22 

§ 89 § původní znění JH + 360, 274, 33 

odův. H 1 Verts/ALE  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 335, 230, 102 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: § 86 

S&D: § 38, 45, 46, konečné hlasování 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 29 

1. část: celé znění kromě slov „a změny klimatu“ 

2. část: tato slova 
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§ 31 

1. část: „připomíná, že všechny státy mají povinnost dodržovat a chránit lidská práva všech 

osob na svém území, a sice bez ohledu na jejich státní příslušnost, původ a 

přistěhovalecký status; připomíná, že globální strategie v oblasti migrace úzce 

souvisí s rozvojovou a humanitární politikou, včetně vytváření humanitárních 

koridorů a udělování víz z humanitárních důvodů; opakovaně vyzývá k tomu, aby 

veškeré dohody o spolupráci v oblasti migrace a zpětném přebírání osob se státy, 

které nejsou členy EU, byly v souladu s mezinárodním právem; připomíná, že 

navracení migrantů by mělo probíhat pouze za dodržování všech jejich práv, na 

základě informovaného rozhodnutí a výlučně tehdy, je-li v jejich zemi zaručena 

ochrana práv těchto migrantů; vyzývá vlády, aby ukončily svévolné zatýkání 

a zadržování migrantů; vyjadřuje znepokojení nad diskriminací migrantů a uprchlíků 

a  nad porušováním jejich práv; kromě slov „včetně vytváření humanitárních 

koridorů a udělování víz z humanitárních důvodů;“ 

2. část: „včetně vytváření humanitárních koridorů a udělování víz z humanitárních důvodů;“ 

3. část: „vyzývá v tomto ohledu členské státy OSN, včetně členských států EU, aby 

respektovaly právo žádat o azyl a požívat azylu; 

 
§ 32 

1. část: „vítá pařížskou dohodu, které bylo dosaženo na základě Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně klimatu a která se týká přizpůsobení se této 

změně, jejího zmírňování, vývoje technologií a jejich předávání a budování kapacit; 

vyzývá všechny signatářské státy, aby plnily své závazky;“ 

2. část: „lituje skutečnosti, že v žádném bodě výše uvedené rámcové úmluvy není zmíněna 

Všeobecná deklarace lidských práv, a žádá, aby všechny politiky a kroky vycházející 

z této rámcové úmluvy zohledňovaly lidská práva;“ 

 
PPE: 

§ 38 

1. část: celé znění kromě slov „spojeným se sexuálním a reprodukčním zdravím“ 

2. část: tato slova 

 
§ 45 

1. část: celé znění kromě slov „a genderové identity“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Davor Ivo Stier (skupina PPE) stáhl svůj podpis ze společného návrhu usnesení RC-B8-0050/2016. 
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6. Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2014 

Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

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

poznámky 

§ 1 11 PPE dílč.   

1/EH + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE EH - 249, 388, 19 

§ původní znění dílč.   

1/EH + 509, 109, 22 

2/EH - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ původní znění odděl. +  

§ 8 6 Verts/ALE EH + 565, 85, 4 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § původní znění JH + 378, 275, 8 

§ 21 § původní znění dílč.   

1/JH + 527, 115, 14 

2/JH + 529, 112, 8 

§ 23 § původní znění dílč.   

1/JH + 532, 113, 7 

2/JH - 315, 326, 12 

§ 24 § původní znění dílč.   

1/JH + 579, 56, 16 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/JH + 343, 287, 9 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE EH - 301, 331, 9 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 273, 353, 8 

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 44 § původní znění odděl. +  

odův. E 1 Verts/ALE EH + 324, 284, 20 

za odův. K 2 Verts/ALE  -  

odův. O 10 PPE  -  

odův. Q 3 Verts/ALE  -  

§ původní znění odděl./E

H 

+ 428, 173, 30 

odův. X § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AG § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 481, 67, 44 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 12, 23, 24 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: § 5, 6, odův. Q 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 21 

1. část: „vyjadřuje politování nad tím, že Listina základních práv nebyla přijata ve všech 

členských státech a že se její provádění ukázalo jako nepříliš jasné a do jisté míry je 

pro řadu občanů zklamáním; rovněž hluboce lituje skutečnosti, že EU dosud jako 

takovou nepřijala ve smyslu čl. 6 odst. 2 SEU Evropskou úmluvu o lidských právech 

a že evropští občané nemají v této souvislosti přístup k dostatečným informacím 

týkajícím se platných postupů;“ 

2. část: „vyjadřuje hluboké politování nad striktním výkladem článku 51 Listiny základních 

práv ze strany Komise, podle kterého se ustanovení Listiny s náležitým ohledem na 

zásadu subsidiarity vztahují na orgány, instituce, subjekty a agentury Unie a na 

členské státy pouze tehdy, pokud uplatňují právo Unie; připomíná, že Komise v 

mnoha případech, kdy ji výbor požádal o některé kroky v oblasti základních práv, 

prohlásila, že v této oblasti nemůže na základě článku 51 Listiny základních práv 

jednat; zdůrazňuje, že očekávání občanů často přesahují to, co striktně právní 

ustanovení Listiny umožňují; žádá Komisi, aby se více snažila naplňovat očekávání 

občanů a zaujala nový přístup k výkladu článku 51;“ 

 
ALDE: 

§ 23 

1. část: celé znění kromě slov „a jejich odmítavý postoj“ a „a neprůhledná jednání“ 

2. část: tato slova 

 
§ 24 

1. část: „poukazuje na stanovisko, které výbor vydal k doporučením Komise k jednáním o 

TTIP, v němž, jak bylo zdůrazněno v mnoha obdržených peticích;“ 

2. část: „odmítá arbitrážní nástroj známý jako mechanismus urovnávání sporů mezi 

investorem a státem (ISDS) a vyjadřuje politování nad tím, že byla zamítnuta 

evropská občanská iniciativa proti TTIP;“ 

 
§ 29 

1. část: celé znění kromě slova „škodlivé“ 

2. část: toto slovo 

 
odův. AG 

1. část: celé znění kromě slov „konkrétní navazující opatření“ 

2. část: tato slova 
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GUE/NGL: 

§ 9 

1. část: „požaduje, aby Komise z důvodu transparentnosti a v duchu věrné spolupráce mezi 

různými orgány EU usnadnila přístup k dokumentům obsahujícím jakékoli 

relevantní informace související s řízeními v systému EU Pilot, zejména pokud jde o 

obdržené petice, včetně výměn otázek a odpovědí mezi Komisí a dotčenými 

členskými státy,“ 

2. část: „a to přinejmenším po ukončení řízení;“ 

 
§ 35 

1. část: celé znění kromě slov „a s Výborem pro právní záležitosti v souvislosti s evropskou 

občanskou iniciativou nazvanou „Jeden z nás“;“ 

2. část: tato slova 

 
odův. X 

1. část: celé znění kromě slov „vzhledem k tomu, že rozhodnutí o přípustnosti odpovídá 

spíše těmto právním a technickým kritériím a nemělo by být určováno politickými 

rozhodnutími;“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE 

§ 34 

1. část: celé znění kromě slov „jmenováním interních zpravodajů“ 

2. část: tato slova 

 
S&D: 

pn. 11 

1. část: celé znění kromě slov „upozorňuje, že je zapotřebí, aby byla dodržována 

administrativní reforma, kterou zavedl generální tajemník Parlamentu, podle níž“ 

2. část: tato slova 

 
§ 5 

1. část: celé znění kromě slov „domnívá se také, že Parlament má zvláštní povinnost zajistit, 

aby nepřípustné nebo neopodstatněné petice nebyly prohlášeny za nepřípustné či 

nebyly uzavřeny až po neodůvodněně dlouhé době;“ a „v této souvislosti“ 

2. část: tato slova 
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7. Občané EU zadržovaní v Indii, zejména estonští a britští námořníci 

Návrhy usnesení: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-

0096/2016, B8-0099/2016 

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

poznámky 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Společný návrh usnesení RC-B8-0085/2016   (PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Různé 

 
Victor Negrescu (skupina S&D) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0085/2016. 
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8. Etiopie 

Návrhy usnesení: B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-

0100/2016, B8-0121/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0082/2016  

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

§ 16 1 GUE/NGL EH - 32, 41, 1 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Různé 

Victor Negrescu (skupina S&D) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0082/2016. 
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9. Severní Korea 

Návrhy usnesení: B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-

0097/2016, B8-0098/2016  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0083/2016  

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

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 65, 2, 10 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 4 

1. část: „je přesvědčen, že nadešla doba, aby mezinárodní společenství přijalo konkrétní 

opatření k ukončení beztrestnosti pachatelů; požaduje, aby osoby, které nesou hlavní 

odpovědnost za zločiny proti lidskosti  v KLDR, pohnány k odpovědnosti a  

postaveny před Mezinárodní trestní soud“ 

2. část: „a aby na ně byly uvaleny cílené sankce;“ 
 

Různé 

Victor Negrescu (skupina S&D) a Barbara Spinelli (skupina GUE/NGL) rovněž podepsali společný 

návrh usnesení RC-B8-0083/2016. 

 


