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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. Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k 

rámcové úmluvě WHO *** 

Doporučení: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN *** 

Doporučení: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska) *** 

Doporučení: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů *** 

Doporučení: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 550, 68, 36 
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5. Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k 

rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) *** 

Doporučení: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Trhy finančních nástrojů ***I 

Zpráva: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

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

poznámky 

celé znění – svazek č. 

2 

2 výbor  +  

svazek č. 1 1 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými 

papíry ***I 

Zpráva: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

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

poznámky 

celé znění – svazek č. 

2 

2 výbor  +  

svazek č. 1 1 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 504, 157, 9 
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8. Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius 

Zpráva: Bart Staes (A8-0183/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování Rimantase 

Šadžiuse 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 

Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

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

poznámky 

§ 10 1 zpravodaj  +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 349, 309, 9 

§ 15 § původní znění odděl. +  

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 § původní znění odděl./E

H 

+ 369, 290, 8 

§ 27 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 289, 372, 9 

§ 40 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 41 § původní znění odděl. +  

§ 42 § původní znění odděl. +  

odův. E § původní znění odděl./E

H 

+ 367, 305, 2 

odův. F § původní znění odděl./E

H 

+ 357, 308, 8 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 523, 79, 72 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: §  24, odův. E, F 

ECR: § 15, 24, 27, 41, 42 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 27 

1. část: celé znění kromě slov „a vyzývá Komisi, aby závazné rámce rozšířila i do dalších 

odvětví“ 

2. část: tato slova 
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§ 33 

1. část: celé znění kromě slov „za tímto účelem naléhavě žádá EU, aby usilovala o zřízení 

nového mezivládního orgánu pod záštitou OSN, který by se zabýval mezinárodní 

spoluprací v daňové oblasti, a poskytla potřebné zdroje k efektivnímu fungování 

tohoto orgánu,“ 

2. část: tato slova 

 
ECR: 

§ 11 

1. část: celé znění kromě slov „vyzývá vlády členských států, aby ukotvily SPR v právně 

závazném aktu a aby pro účely její realizace vypracovaly akční plán soudržnosti 

politik ve prospěch udržitelného rozvoje;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 18 

1. část: „zdůrazňuje, že EU musí investovat více prostředků do analýzy SPR založené na 

prokázaných skutečnostech;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby bezodkladně identifikovala případy nesoudržnosti a 

vypracovala analýzu jejich nákladů a aby zavedla vhodné mechanismy monitorování 

SPR a sledování pokroku v této oblasti; rovněž vyzývá Komisi, aby do své analýzy 

zahrnula návrh, jak se nesoudržnosti jednotlivých politik vyvarovat a jak ji 

odstraňovat; dále zdůrazňuje, že je nutné zlepšit odkazování na SPR v 

programových dokumentech;“ 

 
§ 21 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje, že EU potřebuje více harmonizovat migrační a 

azylové politiky, a to jak v Unii samotné, tak společně se svými mezinárodními 

partnery;“, „zdůrazňuje, že je důležité vytvořit jednu společnou azylovou a imigrační 

politiku;“ a „připomíná, že ženy a dívky z řad uprchlíků nebo migrantů jsou 

obzvláště ohroženy sexuálním násilím a vykořisťováním a že do migrační politiky 

EU musí být zahrnuta genderová hlediska;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že EU potřebuje více harmonizovat migrační a azylové politiky, a to 

jak v Unii samotné, tak společně se svými mezinárodními partnery;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že je důležité vytvořit jednu společnou azylovou a imigrační politiku;“ 

4. část: „připomíná, že ženy a dívky z řad uprchlíků nebo migrantů jsou obzvláště ohroženy 

sexuálním násilím a vykořisťováním a že do migrační politiky EU musí být zahrnuta 

genderová hlediska;“ 

 
§ 40 

1. část: „žádá EU, její členské státy a všechny mezinárodní partnery, aby učinili rozhodné 

kroky k naplňování dohody o klimatu, která byla před nedávnem přijata na 

konferenci COP21 v Paříži; zdůrazňuje, že EU a další vyspělé země musí nadále 

podporovat opatření v oblasti klimatu, jejichž cílem je snižování emisí v 

rozvojových zemích, a zejména v nejméně rozvinutých zemích, a zvyšování jejich 

odolnosti vůči dopadům změny klimatu; v této souvislosti připomíná zásadní 

význam poskytování dostatečných prostředků na opatření v oblasti klimatu; v tomto 

ohledu podporuje proces transformace energetiky v EU a přechod na obnovitelné 

zdroje energie; zdůrazňuje, že nepodaří-li se omezit globální oteplování na hodnotu 

výrazně pod 2 °C, mohlo by to ohrozit dosažení pokroku v oblasti rozvoje;“ 

2. část: „vyzývá EU, aby se proaktivně zasazovala o řešení globálního klimatického 

problému stanovením strategických priorit na všech úrovních a napříč všemi obory a 

aby vytyčila a prováděla nové závazné cíle v oblasti klimatu, energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie v souladu s dohodou z Paříže;“ 
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PPE, ECR: 

§ 30 

1. část: celé znění kromě slov „daň z finančních transakcí“ a „uhlíková daň, přirážka k 

letenkám, renty z přírodních zdrojů atd.“ 

2. část: „daň z finančních transakcí“ 

3. část: „uhlíková daň, přirážka k letenkám, renty z přírodních zdrojů atd.“ 
 

 

10. Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu 

Zpráva: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění dílč.   

1/JH + 419, 254, 1 

2 +  

§ 3 § původní znění odděl. +  

§ 15 odrážka 2 § původní znění odděl. +  

§ 18 § původní znění odděl. +  

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 25 § původní znění dílč.   

1/JH + 418, 250, 3 

2 +  

§ 28 § původní znění odděl. +  

§ 34 odrážka 1 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 34 odrážka 2 § původní znění JH + 601, 55, 14 

§ 34 odrážka 6 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 36 § původní znění vs +  

§ 59 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 357, 296, 20 

§ 66 § původní znění odděl. +  

§ 72 § původní znění odděl./E

H 

+ 399, 222, 42 

§ 85 § původní znění odděl. +  

§ 88 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 26 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 37 § původní znění odděl. +  

odův. C § původní znění odděl./E

H 

+ 416, 242, 10 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 577, 24, 69 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 2 (1. část), 25 (1. část), 34 (odrážka 2) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 28, 72, 85, odův. C 

PPE: práv.východ. 26, 37, § 3, 15 (odrážka 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 2 

1. část: „připomíná, že politiky zemědělských investic se spíše zaměřují na rozsáhlé nákupy 

půdy a na zemědělství zaměřené na vývoz, které obvykle nesouvisí s místními 

ekonomikami; konstatuje, že rozvoj rozsáhlých zavlažovacích soustav v 

geografických oblastech, na něž jsou cíleny investice Nové aliance pro 

zabezpečování potravin a výživu, může snížit dostupnost vody pro jiné uživatele, 

jako například drobné zemědělce nebo pastevce; zdůrazňuje, že v tomto případě 

musí být důkladně posouzena a zlepšena schopnost rozsáhlých partnerství veřejného 

a soukromého sektoru přispívat ke snižování chudoby a k zabezpečování potravin;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že politiky zemědělských investic by měly být propojené s místním 

hospodářstvím a podporovat jeho rozvoj, a to včetně drobných zemědělců a 

rodinných zemědělských hospodářství; upozorňuje, že v dobrovolných pokynech 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro odpovědnou správu půdy se 

doporučuje zabezpečit přístup k půdě s cílem umožnit rodinám produkovat potraviny 

pro spotřebu domácnosti a zvýšit příjem domácností; zdůrazňuje, že je třeba, aby 

rozsáhlé pozemkové investice v Africe vycházely z těchto pokynů a zajišťovaly 

přístup k půdě drobným zemědělcům a místním komunitám, podporovaly investice 

do místních malých a středních podniků a zajišťovaly, aby partnerství veřejného a 

soukromého sektoru přispívala k zabezpečování potravin a ke snižování chudoby a 

nerovnosti;“ 

 
§ 25 

1. část: „konstatuje, že nadnárodní společnosti působící v rámci Nové aliance upřednostňují 

velkoplošné smluvní zemědělství, což přináší riziko marginalizace drobných 

producentů;“ 

2. část: „vyzývá všech deset afrických států zapojených do Nové aliance, aby zajistily, že 

mají ze smluvní zemědělské činnosti prospěch jak kupující, tak místní dodavatelé; 

domnívá se, že za tímto účelem je klíčové posílit kromě jiného organizace 

zemědělců, a zlepšit tak jejich vyjednávací pozici;“ 

 
PPE: 

§ 22 

1. část: „požaduje, aby byla v plném znění zveřejněna všechna prohlášení o záměru týkající 

se rámců spolupráce s jednotlivými zeměmi;“ 

2. část: „požaduje, aby byla v plném znění zveřejněna všechna prohlášení o záměru týkající 

se rámců spolupráce s jednotlivými zeměmi; zdůrazňuje, že aktivní zapojení 

občanské společnosti v rámci Nové aliance je za účelem posílení transparentnosti a 

dosahování jejích cílů zcela zásadní; připomíná, že je nutné podporovat dialog a 

konzultace se všemi skupinami občanské společnosti;“ 

 
§ 34 odrážka 1 

1. část: „zajistily participativní a inkluzivní uspořádání, na jehož základě budou 

upřednostňována práva, potřeby a zájmy těch, kteří jsou legitimními nositeli práv k 

půdě, zejména drobných vlastníků a malých rodinných zemědělců; zajistily 

zejména,“ a „předem získán dobrovolný a informovaný souhlas;“ 

2. část: „aby byl od všech společenství žijících na pozemcích, u nichž má dojít k převodu 

vlastnických nebo uživatelských práv,“ 
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§ 34 odrážka 6 

1. část: „zaručily dodržování zásady svobodného, předchozího a informovaného souhlasu 

(FPIC)“ 

2. část: „pro všechna společenství postižená zábory půdy a zajistily konzultace, které zaručí 

rovnou účast všech skupin patřících do místních společenství, zejména těch 

nejzranitelnějších a nejvíce marginalizovaných;“ 

 
§ 59 

1. část: celé znění kromě slov „a potravinovou svrchovanost“ 

2. část: „a potravinovou svrchovanost“ 
 

 

11. Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) 

Zpráva: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií 

Zpráva: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

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

poznámky 

§ 6 § původní znění odděl. +  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 483, 173, 19 

§ 13 § původní znění odděl. +  

§ 16 § původní znění odděl. +  

§ 18 § původní znění JH + 485, 148, 35 

§ 22 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 8 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 491, 110, 73 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: § 9 (3. část), 18 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 6, 13, 16, 22 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

práv. východ. 8 

1. část: celé znění kromě slov „ze dne 14. června 2012 označovaný jako „akční plán k 

posílení podpory EU v rámci SBOP pro operace OSN k udržení míru“ a dokument“ 

2. část: tato slova 

 
odův. N 

1. část: celé znění kromě slov „v rámci svých misí SBOP poskytuje EU poradenství a 

výcvik, čímž“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, EFDD: 

§ 9 

1. část: celé znění kromě slov „bere na vědomí minulé i právě probíhající mise SBOP 

zaměřené na udržování míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní 

bezpečnosti“ a „vyzývá EU, aby i nadále vyvíjela úsilí s cílem usnadnit pomoc 

členských států;“ 

2. část: „bere na vědomí minulé i právě probíhající mise SBOP zaměřené na udržování míru, 

předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti“ 

3. část: „vyzývá EU, aby i nadále vyvíjela úsilí s cílem usnadnit pomoc členských států;“ 
 

 

13. Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce 

Zpráva: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

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

poznámky 

za § 35 1 AGRI  +  

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

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 600, 48, 24 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: pn. 1, 4 
 

Různé: 

Pozměňovací návrhy 2 a 3 byly staženy. 
 

 

14. Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU 

Zpráva: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

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

poznámky 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 491, 142, 36 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 365, 291, 15 

§ 20 § původní znění odděl. +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 332, 334, 4 

3/JH + 336, 331, 3 

§ 25 § původní znění JH + 621, 22, 28 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 445, 195, 25 

3/JH - 282, 360, 25 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_CS.doc 13 PE 584.725 

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

poznámky 

§ 28 § původní znění JH - 266, 334, 70 

§ 30 § původní znění JH - 291, 339, 42 

§ 31 § původní znění dílč.   

1/JH - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 41 § původní znění odděl./E

H 

+ 384, 270, 17 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 481, 178, 6 

3/JH - 132, 534, 6 

§ 46 § původní znění JH - 294, 371, 7 

§ 47 § původní znění JH - 300, 365, 4 

§ 58 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 70 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 319, 339, 16 

§ 74 § původní znění dílč.   

1/JH + 547, 97, 23 

2/JH + 348, 308, 11 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. B § původní znění dílč.   

1/EH - 329, 330, 12 

2/JH + 514, 99, 52 

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 503, 144, 22 

3/JH + 493, 163, 9 

odův. I § původní znění JH + 508, 149, 15 

odův. Q § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. R § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 454, 177, 42 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 25 

S&D: § 28, 30, 31 (1. část), 46, 47, 74 

Verts/ALE: § 24 (2. a 3. část), 28, 30, 31 (1. část), 42 (3. část), 70 (2. část), 74 (2. část), odův. C 

(2. a 3. část), I 

EFDD: § 5 (1. část), 27 (1. část), 28, 30, 31 (1. část), 42 (1. část), 47, 74, odův. B (2. část), C 

(1. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 20 

S&D: § 41 

GUE/NGL: § 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: § 46, 47 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

odův. Q 

1. část: celé znění kromě slova „zatímco výskyt nákaz se“ a „zvýšil“ 

2. část: tato slova 
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odův. R 

1. část: „vzhledem k tomu, že nedostatečná řešení ochrany speciálních plodin ohrožují 

kvalitu, rozmanitost a udržitelnou produkci potravinářských plodin v EU,“ 

2. část: „což má přímý dopad v objemu odhadovaném na více než 1 miliardu EUR, který 

zahrnuje ztráty v produkci i dodatečné náklady vznikající zemědělcům;“ 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1. část: „je si vědom příležitostí pro nové technologie cíleného rozvoje konkrétních rysů a 

selekce u zvířat, a to i pokud jde o technologie zajišťující lepší životní a zdravotní 

podmínky, jako např. bezrohý dobytek nebo odolnost vůči přenosné spongiformní 

encefalopatii;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že je zapotřebí tyto techniky prověřovat a řádně regulovat před jejich 

uplatněním, a to s ohledem na jejich možné vlivy na lidské zdraví, na zdraví a 

životní podmínky zvířat a na životní prostředí a biologickou rozmanitost;“ 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1. část: „je přesvědčen, že hospodářský rozvoj a udržitelná výroba se vzájemně nevylučují a 

lze jich dosáhnout prostřednictvím inovací; zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat 

inovační technologie a řízení prostřednictvím regulační soudržnosti, srozumitelnosti 

a poskytování prostoru pro podnikání, a naléhavě žádá Komisi o zajištění toho, aby 

v rámci budoucích přezkumů a úprav příslušných právních předpisů byly inovace 

výslovně zohledněny; zdůrazňuje skutečnost, že evropské zemědělství je schopno 

produkovat vysoce kvalitní produkty s velkou přidanou hodnotou a přicházet s 

řešeními přinášejícími zisk a založenými na znalostech,“ 

2. část: „aby uživilo rostoucí světovou populaci se stále většími nároky;“ 

 
§ 58 

1. část: celé znění kromě slov „využívající inteligentně klima“ 

2. část: tato slova 

 
odův. C 

1. část: celé znění kromě slov „větší“ a „a celého světa“ 

2. část: „větší“ 

3. část: „a celého světa“ 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

1. část: celé znění kromě slova „celopodnikového“ 

2. část: toto slovo 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1. část: celé znění kromě slov „pragmatickému a náležitému“ a „aby šlechtitele 

neodrazovala složitost a nákladnost využívání nešlechtěného materiálu ke vkládání 

nových znaků, jako je odolnost vůči škůdcům a chorobám, výživová hodnota a 

environmentální odolnost;“ 

2. část: „pragmatickému a náležitému“ 

3. část: „aby šlechtitele neodrazovala složitost a nákladnost využívání nešlechtěného 

materiálu ke vkládání nových znaků, jako je odolnost vůči škůdcům a chorobám, 

výživová hodnota a environmentální odolnost;“ 

 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_CS.doc 16 PE 584.725 

S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1. část: celé znění kromě slov „inovativních“ a „rostlin a zvířat“ 

2. část: „inovativních“ 

3. část: „rostlin a zvířat“ 

 
§ 42 

1. část: celé znění kromě slov „látek“, „včetně“ a „by mělo být prozatímně schváleno jejich 

používání a“ 

2. část: „látek“ a „včetně“ 

3. část: „by mělo být prozatímně schváleno jejich používání a“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 32 

1. část: celé znění kromě slova „vědecká“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 70 

1. část: celé znění kromě slov „v EU byly i nadále vyvíjeny nové technologie, které nesmí 

být potlačovány zbytečnou a zatěžující regulací a musí mít možnost prokázat svou 

hodnotu a přínosy a poskytovat je, neboť“ 

2. část: tato slova 

 
§ 74 

1. část: celé znění kromě slov „zohledňující rizika“ 

2. část: tato slova 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

odův. B 

1. část: „vzhledem k tomu, že má-li se související poptávka uspokojit, bude odhadovaný 

nárůst světové populace vyžadovat zvýšení produkce potravin a jejich dodávek o 60 

až 110 %, a to na základě řady odhadů odvozených z různých modelů a 

předpokladů;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že průměrně se vyhodí nejméně jedna třetina vyprodukovaných 

potravin a v některých odvětvích je to až polovina potravin, a vzhledem k tomu, že 

jedním z nejúčinnějších způsobů, jak uspokojit tuto předpokládanou poptávku a 

přitom neplenit vzácné přírodní zdroje, je zužitkování technických možností, které 

by zvýšily produkci, zlepšily způsoby distribuce a řešily problém plýtvání 

potravinami;“ 
 

 

15. Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských 

zemědělských podniků 

Zpráva: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

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 

§ 10 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění odděl. +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 357, 290, 13 

3 +  

4/EH + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 329, 307, 24 

4 +  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 325, 334, 5 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 474, 115, 54 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 6, 10, 11, 32, odův. A 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 31 

1. část: celé znění kromě slova „nízkorizikových“ 

2. část: toto slovo 

 
odův. C 

1. část: celé znění kromě slov „bude muset produktivita zemědělství do roku 2030 

zdvojnásobit, přičemž“ a „současně“ 

2. část: tato slova 

 
odův. I 

1. část: celé znění kromě slov „produkovali více“ 

2. část: tato slova 

 
odův. J 

1. část: celé znění kromě slov „produktivnějšího“ a „účinněji“ 

2. část: tato slova 

 
S&D: 

§ 33 

1. část: celé znění kromě slova „novými“ 

2. část: toto slovo 
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EFDD, S&D: 

§ 32 

1. část: „vyzývá k neustálému rozvoji inovativních metod šlechtění rostlin s tím, že evropské 

semenné banky budou nicméně zachovány, neboť šlechtění je klíčové pro nové a 

různorodé odrůdy s vyššími výnosy, větší nutriční hodnotou, lepší odolností vůči 

škůdcům a nepříznivým povětrnostním podmínkám a mimoto umožňuje zvýšení 

biologické rozmanitosti; poukazuje na to, že šlechtitelské metody mohou nabídnout 

možnosti, jak snížit dopad konvenčního zemědělství na životní prostředí; varuje před 

vytvořením jakékoli závislosti na chemických látkách u novějších odrůd;“ 

2. část: „odsuzuje stávající administrativní a regulační zátěž podniků a“ 

3. část: „podporuje zemědělské a šlechtitelské programy založené na místních komunitách; 

zdůrazňuje, že schvalování nových odrůd je nutné věnovat náležitou péči;“ 

4. část: „naléhavě žádá Komisi, aby vybízela k uplatňování nových metod, které byly v 

požadovaných případech podrobeny řádnému posouzení rizik a jsou zcela v souladu 

se zásadou předběžné opatrnosti, a aby zajistila malým a středním šlechtitelským 

podnikům přístup k biologickému materiálu, a očekává, že Komise bude inovace v 

této oblasti výrazně podporovat;“ 

5. část: „odsuzuje současné rozhodnutí velkého stížnostního senátu Evropského patentového 

úřadu ze dne 25. března v případech G2/12 a G2/13;“ 

 
EFDD, ENF, S&D: 

odův. A 

1. část: „vzhledem k tomu, že Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, 

že očekávaný nárůst světové populace na 9,1 miliardy do roku 2050 bude v případě 

scénáře bez opatření vyžadovat, aby se do té doby zvýšily dodávky bezpečných a 

kvalitních potravin o 60 % a výnosy plodin ve vyspělých zemích o 24 %, a to při 

současném zachování zdrojů pro budoucí generace a zamezení plýtvání potravinami 

a jejich ztrátě, které v současnosti představují více než jednu třetinu globální 

produkce; kromě slov „aby se do té doby zvýšily dodávky bezpečných a kvalitních 

potravin o 60 % a výnosy plodin ve vyspělých zemích o 24 %, a to při současném“ 

2. část: „aby se do té doby zvýšily dodávky bezpečných a kvalitních potravin o 60 % a 

výnosy plodin ve vyspělých zemích o 24 %, a to při současném“ kromě slov „o 60 

%“ a „ve vyspělých zemích o 24 %“ 

3. část: „o 60 %“ a „ve vyspělých zemích o 24 %“ 

4. část: „vzhledem k tomu, že organizace FAO rovněž odhaduje, že rozloha orné půdy se do 

roku 2050 zvýší pouze o 4,3 %, což si vyžádá lepší hospodaření s přírodními zdroji, 

aby bylo možné bojovat mj. proti degradaci půdy;“ 

 
GUE/NGL, EFDD: 

odův. D 

1. část: „vzhledem k tomu, že růst populace, vyšší průměrné příjmy a změna v chování 

spotřebitelů povedou k novým stravovacím návykům,“ 

2. část: „jejichž výsledkem bude zejména vyšší poptávka po zpracovaných potravinách a 

živočišných bílkovinách, jako jsou maso a mléčné výrobky;“ 

 


