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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. Situace v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů 

Návrhy usnesení: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-

0186/2016, B8-0188/2016  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení  RC-B8-0173/2016   

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

§ 7 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 16 § původní znění odděl. +  

§ 17 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 472, 79, 33 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 16, 17 
 



P8_PV(2016)02-04(VOT)_CS.doc 3 PE 576.684 

Různé 

Andrej Plenković předložil následující ústní pozměňovací návrh k bodu 7 společného návrhu usnesení 

RC-B8-0173/2016: 

„7. vyzývá orgány ruské federace a faktické orgány na Krymu, které jsou vázány mezinárodním 

humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv, aby mezinárodním institucím a 

nezávislým odborníkům z OBSE, OSN a Rady Evropy a také všem nevládním organizacím 

zaměřeným na ochranu lidských práv nebo pracovníkům sdělovacích prostředků, kteří chtějí navštívit 

Krym, dostat se na místo a poskytovat zpravodajství o situaci na Krymu, zajistily neomezenou 

možnost vstupu na poloostrov; vyzývá Radu a ESVČ, aby v této souvislosti vyvíjely na Rusko tlak; 

vítá rozhodnutí generálního tajemníka Rady Evropy o vyslání zvláštního zástupce pro lidská práva na 

Krym, protože se jednalo o první návštěvu poloostrova po jeho anexi ze strany Ruska, přičemž se 

očekává, že poskytne nové vyhodnocení situace na místě; s netrpělivostí očekává jeho zjištění; 

zdůrazňuje, že jakékoliv přítomnost na místě na mezinárodní úrovni by měla být koordinována s 

Ukrajinou; 
 

 

2. Bahrajn: případ Muhammada Ramadána 

Návrhy usnesení: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-

0197/2016, B8-0198/2016  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení  RC-B8-0174/2016   

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

§ 3 § původní znění odděl. +  

odův. A § původní znění odděl. +  

za odův. L 1 GUE/NGL  -  

odův. O § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: odův. A 

PPE: § 3, odův. O 
 

Různé 

Mara Bizzotto rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Případ pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu 

Návrhy usnesení: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, B8-
0187/2016, B8-0193/2016  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0175/2016  

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

za § 7 1 GUE/NGL JH - 278, 322, 11 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1 
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4. Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 

Návrh usnesení: B8-0166/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0166/2016 

(výbor AFET) 

§ 1 § původní znění odděl. +  

§ 7 § původní znění odděl. +  

§ 12 2 Verts/ALE JH + 291, 233, 97 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 21 § původní znění odděl. +  

§ 23 § původní znění odděl. +  

§ 27 1 ALDE  +  

za § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 498, 66, 70 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 2 

ENF, ECR: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 1, 7, 18, 21, 23 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 30 

1. část: celé znění kromě slov „4 000“ a „které v současnosti zamořují srbskou zemi a 

obyvatele“ 

2. část: tato slova 
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ECR: 

§ 18 

1. část: celé znění kromě slov „vítá úspěšný Pochod hrdosti, který se uskutečnil dne 20. září 

2015; nicméně zdůrazňuje, že diskriminace a násilí vůči osobám LGBTI nadále 

vyvolává znepokojení; v této souvislosti vybízí vládu, aby provedla doporučení 

Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2010)5 určené členským státům“ 

2. část: tato slova 
 

 

5. Evropský integrační proces Kosova 

Návrhy usnesení: B8-0167/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0167/2016 

(výbor AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 17 § původní znění odděl. +  

§ 20 § původní znění odděl. +  

§ 23 § původní znění odděl. +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 26 2 PPE JH + 331, 250, 58 

za § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

právní východisko 2 3 GUE/NGL EH - 131, 450, 54 

odův. B 5 Verts/ALE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 403, 130, 104 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: konečné hlasování 

PPE: pn. 2 

ECR: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 10, 14, 17, 20, 23 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 10 

1. část: celé znění kromě slov „vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svoji činnost na uvolnění 

vízového režimu s Kosovem; je připraven podpořit bezvízový styk s Kosovem, 

jakmile Komise bez zbytečného odkladu dojde k závěru, že byla splněna všechna 

technická kritéria,“ a „naléhavě vyzývá všechny orgány EU, zejména Komisi, aby 

urychlily proces uvolnění vízového režimu pro Kosovo, a dále kosovské orgány, aby 

dostály svým závazkům a začaly plnit zbývající referenční hodnoty, aby tak Kosovo 

mohlo vstoupit do bezvízového režimu do konce roku 2016 a kosovský lid se tak 

více přiblížil EU;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svoji činnost na uvolnění vízového režimu s 

Kosovem; je připraven podpořit bezvízový styk s Kosovem, jakmile Komise bez 

zbytečného odkladu dojde k závěru, že byla splněna všechna technická kritéria,“ 

3. část: „naléhavě vyzývá všechny orgány EU, zejména Komisi, aby urychlily proces 

uvolnění vízového režimu pro Kosovo, a dále kosovské orgány, aby dostály svým 

závazkům a začaly plnit zbývající referenční hodnoty, aby tak Kosovo mohlo 

vstoupit do bezvízového režimu do konce roku 2016 a kosovský lid se tak více 

přiblížil EU;“ 

 
§ 14 

1. část: „dále vítá skutečnost, že v květnu 2015 byl přijat zákon o ochraně před diskriminací 

a že veřejný ochránce práv obdržel mandát k tomu, aby působil jako orgán pro 

rovnost; je nadále znepokojen nízkou mírou zpracovávání a vyšetřování případů 

verbálních projevů nenávisti, zejména vůči komunitě LGBTI a menšinám;“ 

2. část: „vybízí poradní a koordinační skupinu pro práva komunity LGBTI, aby se těmito 

případy a obavami aktivně zabývala;“ 
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Různé 

Ulrike Lunacek předložila následující ústní pozměňovací návrh k bodu 6: 

„6. bere na vědomí rozhodnutí ústavního soudu ve věci ustanovení sdružení srbských obcí; vyzývá, 

aby byly dosažené dohody prováděny důsledně a v plném rozsahu; požaduje, aby byly dodržovány 

zásady právního státu, vyjadřuje politování nad tím, že opoziční síly nevyužily tohoto odkladu k 

obnovení parlamentního dialogu, a vybízí všechny politické síly, aby jednaly konstruktivně a v zájmu 

své země, jejích demokratických orgánů a občanů považuje důsledné dodržování zásad demokracie, 

politický dialog a činnost parlamentu, která není omezována překážkami, za základní předpoklady pro 

provedení všech hledisek programu reforem v Kosovu důrazně odsuzuje násilné bránění činnosti 

parlamentu, vyzývá k předcházení dalším násilným protestům v parlamentu a zdůrazňuje, že zvolení 

poslanci by se v parlamentu měli scházet a jednat s úctou k tomuto orgánu; zdůrazňuje, že vláda by 

měla respektovat usnesení a rozhodnutí parlamentu a v souladu s požadavky zákonodárného sboru 

předem oznamovat rozhodnutí o podpisu dohod s jinými státy; vítá v této souvislosti dobře připravený 

návrh, který dne 20. listopadu 2015 předložili dva kosovští poslanci z vládní koalice a z opozice; 

vyzývá všechny politické subjekty, aby se znovu zavázaly k politickému dialogu v zájmu vyřešení 

patové situace a s cílem nalézt schůdné řešení, kterým by se obnovilo normální fungování kosovského 

parlamentu; vyzývá všechny kosovské vůdčí představitele, aby k této situaci přistupovali se vší 

vážností a aby jednali odpovědně a měli přitom na paměti, že parlament je volen kosovským lidem a 

pro kosovský lid; je vážně znepokojen opakovanými projevy násilí a vyzývá donucovací orgány, aby 

své povinnosti plnily v souladu s právními postupy; se znepokojením bere na vědomí události, které 

vedly k zatčení některých poslanců, a vyzývá k vyšetření možných případů zneužití pravomoci v 

souvislosti se zatčeními; naléhavě vyzývá kosovský parlament, aby vyjasnil pravidla týkající se 

zbavování poslanců imunity; bere na vědomí žádost veřejného ochránce práv, aby státní zastupitelství 

v Prištině zahájilo šetření zásahu policie ze dne 28. listopadu 2015;“ 
 

 

6. Situace v Libyi 

Návrhy usnesení: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-
0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0146/2016  

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

za § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1/JH + 489, 132, 16 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/JH + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ původní znění JH + 477, 131, 32 

za § 13 1 ENF JH - 169, 432, 34 

za § 15 9 EFDD  -  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. B 2 GUE/NGL  -  

za odův. B 3 GUE/NGL  -  

za odův. K 7 EFDD  -  

za bod odůvodnění C 10 EFDD  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 478, 81, 81 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: pn. 1, konečné hlasování 
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Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 12 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 6 

1. část: „odsuzuje destabilizující teroristické útoky Dá´iš proti obyvatelům Libye, včetně 

menšin, jakož i proti ropné infrastruktuře v al-Sidra a Ras Lanuf, a jakékoli pokusy o 

narušení procesu stabilizace země;“ 

2. část: „žádá, aby mezinárodní koalice řešila narůstající přítomnost uskupení Dá´iš v Libyi, 

které destabilizuje zemi a je hrozbou nejen pro sousední země Sahelu a Sahary, ale i 

pro EU;“ 

 
§ 11 

1. část: celé znění kromě slova „NATO“ 

2. část: toto slovo 

 
Verts/ALE: 

odův. A 

1. část: celé znění kromě slova „a opoziční hnutí“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Marie-Christine Vergiat (skupina GUE/NGL) rovněž podepsala návrh usnesení B8-0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (skupina S&D) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi stáhla svůj podpis pod společným návrhem usnesení RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Ostrovní charakter 

Návrh usnesení: B8-0165/2016 

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 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

(výbor REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

za § 5 1 GUE/NGL JH + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR EH + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6Z ECR  -  

odův. A 7 PPE  +  

odův. E 8 PPE  +  

odův. F 9 PPE  +  

odův. H 2 ECR  +  

odův. J 10 PPE  +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1 
 

 

8. Úloha místních a regionálních orgánů u evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESIF) 

Návrh usnesení: B8-0171/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0171/2016 

(výbor REGI) 

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slov „přeprogramování strukturálních a investičních fondů by mělo 

být prováděno podle pravidel nařízení o společných ustanoveních a“ 

2. část: tato slova 
 

 

9. Systematické masové vraždy náboženských menšin Islámským státem 

Návrhy usnesení: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-

0162/2016, B8-0149/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § původní znění JH + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 10 
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Různé 

Bas Belder (skupina ECR) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0149/2016 a návrh 

usnesení B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (skupina S&D), Mara Bizzotto a Mario Borghezio rovněž podepsali společný 

návrh usnesení RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (skupina PPE) rovněž podepsala návrh usnesení B8-0161/2016. 

 


