
P8_PV(2016)01-21(VOT)_SK.doc 1 PE 576.419 

PRÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVANIA 

Použité skratky a značky 

+ prijatý 

- zamietnutý 

↓ prepadol 

VS vzatý späť 

HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa) 

EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa) 

HPČ hlasovanie po častiach 

OH oddelené hlasovanie 

PN pozmeňujúci návrh 

KPN kompromisný pozmeňujúci návrh 

ZČ zodpovedajúca časť 

V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia 

= zhodné pozmeňujúce návrhy 

ods. odsek 

čl. článok 

odôv. odôvodnenie 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom *** 

Odporúčanie: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Vymenovanie členov vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v 

automobilovom priemysle 

Návrh Konferencie predsedov 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Schválenie bez hlasovania 

 

 

3. Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s 

Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou 

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

0080/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0068/2016  

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

ods. 1 6 GUE/NGL  -  

ods. 3 7 GUE/NGL  -  

od odseku 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 5 GUE/NGL HPM - 240, 349, 73 

ods. 17 10V GUE/NGL  -  

ods. 26 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

od odseku 29 11 GUE/NGL EH - 102, 488, 71 

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 300, 349, 14 

od odseku 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL HPM - 223, 283, 161 

ods. 39 15V GUE/NGL  -  

od odseku 43 16 GUE/NGL  -  

ods. 44 17 GUE/NGL HPM - 139, 510, 14 

ods. pôvodný text HPM + 468, 166, 27  

ústna zmena 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odôv. B 1 GUE/NGL  +  

odôvodnenie C 2 GUE/NGL HPM - 126, 505, 35 

od odôvodnenia C 3 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia E 4 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 2, 5, 14, 17 

ALDE: ods. 44 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D, ALDE: 

ods. 31 

1. časť „víta skutočnosť, že 1. januára 2016 dohoda DCFTA EÚ – Ukrajina nadobudla 

platnosť; odsudzuje však skutočnosť, že Ruská federácia jednostranne pozastavila 

dohodu o voľnom obchode s Ukrajinou, zaviedla silné obchodné obmedzenia na 

vývoz z Ukrajiny do Ruska a bráni tranzitu tovaru do tretích krajín, čím porušuje 

pravidlá WTO a iné dvojstranné obchodné dohody;“ 

2. časť „naliehavo vyzýva EÚ, aby podporila Ukrajinu v súčasných a budúcich sporoch s 

Ruskom na pôde WTO“ 

3. časť „tým, že prijme štatút tretej strany;“  
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Iné 

Michael Gahler predložil tento ústny PN k odseku 26: 

„26. víta vytvorenie novej vlády po dlhej dobe patovej situácie a neúspešných pokusov o zostavenie 

vlády 4. a 13. januára 2016,  naliehavo vyzýva politické sily v Moldavsku, aby urýchlili bez ďalšieho 

oneskorenia procesu reforiem v prospech všetkých moldavských občanov, a to aj s cieľom splniť 

požiadavky Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu (MMF); nabáda zabráneniu 

závažným geopolitickým dôsledkom ďalšej politickej krízy; pripomína moldavským stranám potrebu 

posilniť politickú stabilitu s cieľom zabezpečiť udržateľný úspech reforiem, a dúfa, že nová vláda 

bude schopná dosahovať podstatné výsledky;“ 

 

Knut Fleckenstein predložil tento ústny PN k odseku 44: 

„44. berie na vedomie nadchádzajúce holandské poradné referendum o dohode o pridružení/DCFTA 

medzi EÚ a Ukrajinou; verí, že rozhodnutie holandských občanov bude prijaté na základe samotnej 

podstaty dohody, pričom sa zohľadnia konkrétne dôsledky, ktoré má pre EÚ, a najmä pre Holandsko;“ 

 

Javier Nart (skupina ALDE) stiahol svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-B8-0068/2016. 
 

 

4. Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) 

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

0059/2016, B8-0060/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

ods. 3 1 GUE/NGL HPM - 110, 527, 25 

ods. 6 ods. pôvodný text OH +  

ods. 7 ods. pôvodný text OH/EH + 492, 169, 0 

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 480, 162, 23 

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 385, 260, 17 

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 396, 234, 36 

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 371, 250, 44 

odôvodnenie H ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 448, 181, 36 

2/HPM + 380, 243, 41 

3/HPM 

odôv. 

+ 381, 247, 39 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôvodnenie I ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 406, 212, 51 

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: odseky 11, 18 

ECR: odseky 3, 8, 11, 12, 18, záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: PN 1, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 6, 7, 17, odôvodnenie I 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

odôvodnenie H 

1. časť Text ako celok okrem slov „byť aktívnejšie v bezpečnostnej a obrannej politike, a 

podporiť vykonávanie všetkých ustanovení o bezpečnostnej a obrannej politike 

zakotvených v zmluvách vrátane“ a „keďže inštitúcie EÚ musia podporovať všetky 

členské štáty v ich úsilí o úplné vykonanie týchto ustanovení;“ 

2. časť „byť aktívnejšie v bezpečnostnej a obrannej politike, a podporiť vykonávanie 

všetkých ustanovení o bezpečnostnej a obrannej politike zakotvených v zmluvách 

vrátane“ 

3. časť „keďže inštitúcie EÚ musia podporovať všetky členské štáty v ich úsilí o úplné 

vykonanie týchto ustanovení;“ 
 

Iné 

Ulrike Lunacek a Klaus Buchner (skupina Verts/ALE) tiež podpísali návrh uznesenia B8-0045/2016. 
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5. Priority EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2016 

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

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0050/2016  

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

ods. 18 2 PPE EH - 307, 320, 28 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 530, 131, 5 

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 523, 131, 12 

3/HPM + 527, 96, 37 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 352, 274, 38 

ods. 34 ods. pôvodný text HPM + 515, 135, 16 

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 548, 21, 98 

2/HPM + 485, 100, 75 

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 552, 46, 65 

2/HPM + 476, 119, 58 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 46 ods. pôvodný text HPM + 473, 127, 62 

ods. 86 ods. pôvodný text HPM + 614, 30, 22 

ods. 89 ods. pôvodný text HPM + 360, 274, 33 

odôvodnenie H 1 Verts/ALE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 335, 230, 102 

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: ods. 86 

S&D: odseky 38, 45, 46, záverečné hlasovanie 

ECR: ods. 34 

PPE: ods. 89 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 29 

1. časť Text ako celok okrem slov „a zmeny klímy“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 31 

1. časť „pripomína, že všetky štáty majú povinnosť rešpektovať a chrániť ľudské práva 

všetkých jednotlivcov, ktorí patria do oblasti ich právomoci, bez ohľadu na ich 

štátnu príslušnosť alebo pôvod či štatút prisťahovalca; pripomína, že globálna 

stratégia v oblasti migrácie je úzko spätá s rozvojovou a humanitárnou politikou 

vrátane vytvorenia humanitárnych koridorov a poskytovania humanitárnych víz; 

pripomína svoju žiadosť, aby boli všetky dohody o spolupráci v oblasti migrácie a 

readmisii so štátmi mimo EÚ v súlade s medzinárodným právom; pripomína, že 

návrat migrantov by sa mal vykonávať pri plnom dodržiavaní ich práv, na základe 

informovaného rozhodnutia a iba v prípade, ak je zaručená ochrana ich práv v ich 

krajine; vyzýva vlády, aby ukončili svojvoľné zatýkanie a svojvoľné zadržiavanie 

migrantov; vyjadruje znepokojenie nad diskrimináciou a porušovaním práv 

migrantov a utečencov; okrem slov „vrátane vytvorenia humanitárnych koridorov a 

poskytovania humanitárnych víz;“ 

2. časť „vrátane vytvorenia humanitárnych koridorov a poskytovania humanitárnych víz;“ 

3. časť „v tejto súvislosti vyzýva členské štáty OSN vrátane členských štátov EÚ, aby 

dodržiavali právo žiadať o azyl a získať azyl;“ 

 
ods. 32 

1. časť „víta parížsku dohodu v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených 

národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa vzťahuje na adaptáciu, zmierňovanie, 

rozvoj a transfer technológií a budovanie kapacít; vyzýva všetky signatárske štáty, 

aby si plnili svoje záväzky;“ 

2. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že v UNFCCC sa neodkazuje na Všeobecnú 

deklaráciu ľudských práv, a žiada, aby boli všetky politiky a opatrenia UNFCCC 

založené na ľudských právach;“ 

 
PPE: 

ods. 38 

1. časť Text ako celok okrem slov „sexuálnym a reprodukčným zdravotným“ a „sexuálnych 

a reprodukčných zdravotných“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 45 

1. časť Text ako celok okrem slov „a rodovej identity“ 

2. časť tieto slová 
 

Iné 

Davor Ivo Stier (poslanecký klub PPE) stiahol svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-B8-

0050/2016. 
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6. Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

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

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 11 PPE HPČ   

1/EH + 550, 75, 22 

2 -  

ods. 5 4 Verts/ALE EH - 249, 388, 19 

ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 509, 109, 22 

2/EH - 313, 326, 19 

ods. 6 5 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text OH +  

ods. 8 6 Verts/ALE EH + 565, 85, 4 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 7 Verts/ALE  +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 378, 275, 8 

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 527, 115, 14 

2/HPM + 529, 112, 8 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 532, 113, 7 

2/HPM - 315, 326, 12 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 579, 56, 16 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 343, 287, 9 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 31 8 Verts/ALE  +  

ods. 34 9 Verts/ALE EH - 301, 331, 9 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 273, 353, 8 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 44 ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie E 1 Verts/ALE EH + 324, 284, 20 

od odôvodnenia K 2 Verts/ALE  -  

odôv. O 10 PPE  -  

odôvodnenie Q 3 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text OH/EH + 428, 173, 30 

odôvodnenie X ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie AG ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 481, 67, 44 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: ods. 12, 23, 24 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: ods. 44 

GUE/NGL: ods. 5, 6, odôvodnenie Q 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 21 

1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Charta základných práv nebola prijatá vo 

všetkých členských štátoch a že pre mnohých občanov sa jej vykonávanie ukázalo 

ako nejasné a do istej miery neuspokojivé; vyjadruje tiež poľutovanie nad 

skutočnosťou, že EÚ zatiaľ neprijala Európsky dohovor o ľudských právach ako 

taký v zmysle článku 6 ods. 2 ZEÚ a že európski občania nemajú prístup k 

dostatočným informáciám týkajúcim sa postupov, ktoré boli v tejto súvislosti 

zavedené;“ 

2. časť „vyjadruje nesúhlas s prísnym výkladom Komisie, pokiaľ ide o článok 51 Charty 

základných práv, podľa ktorého sú ustanovenia charty pri dodržaní zásady 

subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a tiež pre členské 

štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie; pripomína, že Komisia sa v 

mnohých prípadoch vyjadrila, že nemôže konať v oblasti základných práv, keď ju o 

to výbor požiadal, pričom citovala článok 51 charty; zdôrazňuje skutočnosť, že 

očakávania občanov často presahujú to, čo umožňujú striktne právne ustanovenia 

charty; žiada Komisiu, aby vynaložila viac úsilia o naplnenie očakávaní občanov a 

zaujala nový prístup, pokiaľ ide výklad článku 51;“ 

 
ALDE: 

ods. 23 

1. časť Text ako celok okrem slov „a ich odmietavý postoj“ a „a nepriehľadné rokovania“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 24 

1. časť „poukazuje na stanovisko, ktoré výbor vydal v súvislosti s odporúčaniami Komisie k 

rokovaniam o TTIP a v ktorom, ako bolo zdôraznené v mnohých doručených 

petíciách,“ 

2. časť „odmieta arbitrážny nástroj známy ako urovnávanie sporov medzi investorom a 

štátom (ISDS), a vyjadruje poľutovanie nad tým, že európska iniciatíva občanov 

proti TTIP bola zamietnutá;“ 

 
ods. 29 

1. časť Text ako celok okrem slov „škodlivé“ 

2. časť toto slovo 

 
odôvodnenie AG 

1. časť Text ako celok okrem slov „s konkrétnymi návrhmi“ 

2. časť tieto slová 
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GUE/NGL: 

ods. 9 

1. časť „žiada, aby Európska komisia v záujme transparentnosti a v duchu lojálnej 

spolupráce medzi rôznymi inštitúciami EÚ zjednodušila prístup k dokumentom 

obsahujúcim všetky podstatné informácie týkajúce sa postupov v rámci projektu EU 

Pilot, najmä pokiaľ ide o prijaté petície, vrátane výmeny otázok a odpovedí medzi 

Komisiou a dotknutými členskými štátmi“ 

2. časť „a to aspoň vtedy, keď sa postupy uzavrú;“ 

 
ods. 35 

1. časť Text ako celok okrem slov „a s Výborom pre právne veci v reakcii na európsku 

iniciatívu občanov s názvom Jeden z nás“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. X 

1. časť Text ako celok okrem slov „keďže rozhodnutie o prípustnosti sa zakladá skôr na 

takýchto právnych a technických kritériách a nemalo by byť určené politickými 

rozhodnutiami;“ 

2. časť tieto slová 

 
Verts/ALE 

ods. 34 

1. časť Text ako celok okrem slov „vymenovaním interných spravodajcov“ 

2. časť tieto slová 

 
S&D: 

PN 11 

1. časť Text ako celok okrem slov „význam dodržiavania administratívnej reformy, ktorú 

uskutočnil generálny tajomník Parlamentu v roku 2014 a na základe ktorej“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 5 

1. časť Text ako celok okrem slov „takisto sa domnieva, že Parlament má osobitnú 

povinnosť zabezpečiť, aby neprípustné alebo neopodstatnené petície neboli 

vyhlásené za neprípustné ani neboli uzavreté až po neodôvodnene dlhom čase“ a „v 

tejto súvislosti“  

2. časť tieto slová 
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7. Občania EÚ zadržiavaní v Indii, najmä občania Talianska, Estónska a 

Spojeného kráľovstva 

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

0096/2016, B8-0099/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Iné 

 
Victor Negrescu (skupina S&D) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0085/2016). 
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8. Etiópia 

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

0100/2016, B8-0121/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

ods. 16 1 GUE/NGL EH - 32, 41, 1 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Iné 

Victor Negrescu (skupina S&D) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2016). 
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9. Severná Kórea 

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

0097/2016, B8-0098/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0083/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 65, 2, 10 

Návrhy uznesení politických skupín 

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  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 4 

1. časť „je presvedčený, že nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo konkrétne 

kroky na ukončenie beztrestnosti páchateľov;“  žiada, aby tí, ktorí sú najviac 

zodpovední za zločiny proti ľudskosti spáchané v KĽDR, boli braní na 

zodpovednosť, postavení pred Medzinárodný trestný súd“ 

2. časť „a podrobení cieleným sankciám;“ 
 

Iné 

Victor Negrescu (skupina S&D) a Barbara Spinelli (skupina GUE/NGL) tiež podpísali spoločný návrh 

uznesenia RC-B8-0083/2016. 

 


