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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 údajné porušování a nesprávný úřední postup 

při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním 

se daňové povinnosti a daňovými úniky, jeho pravomoci, početní složení a délka 

mandátu  

Návrh rozhodnutí: B8-0745/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh rozhodnutí B8-0745/2016  (Konference předsedů) 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

 

 

 

2. Dohoda mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Dohoda mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 595, 52, 20 
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4. Dohoda mezi EU a Kolumbií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty 

*** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) *** 

Doporučení: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Podrobení α-PVP kontrolním opatřením * 

Zpráva: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých 

látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v 

občanských věcech 

Průběžná zpráva: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 640, 8, 33 
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8. Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých 

látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v 

občanských věcech 

Průběžná zpráva: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 638, 7, 35 

 

 

9. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení 

Chorvatska) *** 

Doporučení: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) *** 

Doporučení: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) 

Zpráva: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

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

poznámky 

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 556, 62, 59 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 16 

1. část: celé znění kromě slov „a to i prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého 

sektoru tam, kde je to vhodné;“ 

2. část: tato slova 
 

 

12. Makrofinanční pomoc Tunisku ***I 

Zpráva: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

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

poznámky 

čl. 1 § 3 2 GUE/NGL  -  

čl. 1 § 3 3 GUE/NGL  -  

čl. 3 § 1 4 GUE/NGL  -  

čl. 4 § 3 písm. b) 5Z GUE/NGL  -  

za odův. 4 1 GUE/NGL  -  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 561, 76, 42 
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13. Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

Zpráva: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

výbor  +  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělená hlasování 

8 výbor dílč.   

1 +  

2 -  

9 výbor dílč.   

1 +  

2 -  

12 výbor odděl. -  

17 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

36 výbor dílč.   

1 +  

2 -  

54-57 výbor JH + 586, 84, 8 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

58 výbor JH - 166, 507, 3 

59 výbor JH - 162, 509, 3 

60 výbor JH - 165, 509, 4 

61 výbor JH - 165, 508, 4 

62 výbor JH - 124, 525, 26 

63 výbor JH + 544, 121, 12 

66 výbor odděl. -  

67 výbor odděl. -  

71 výbor odděl. -  

75 výbor odděl. -  

78 výbor odděl. -  

79 výbor odděl. -  

čl. 4 § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

JH - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 výbor dílč.   

1/JH + 608, 59, 10 

2/JH + 535, 128, 10 

čl. 4 za § 2 100 Verts/ALE  -  

čl. 4 § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

JH - 142, 357, 179 

49 výbor  +  

čl. 4 za § 5 95 ECR JH - 106, 567, 5 

za článek 4 109 GUE/NGL JH - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL JH - 120, 518, 40 

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

poznámky 

čl. 6 § 1 102 S&D dílč.   

1 +  

2 +  

65 výbor dílč.   

1/JH ↓  

2/JH ↓  

3/JH ↓  

čl. 7 § 3 69 výbor JH - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

čl. 7 za § 3 98 ALDE  +  

čl. 8 § 1 písm. b) 72 výbor JH - 172, 483, 23 

104 S&D dílč.   

1 +  

2/EH - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

čl. 8 § 2 pododst. 1 105 S&D dílč.   

1 +  

2 +  

76 výbor  ↓  

za odův. 7 101 S&D  +  

15 výbor  ↓  

odův. 9 18 výbor EH - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

za odův. 9 20 výbor  -  

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

poznámky 

za odův. 11 106 GUE/NGL  -  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 486, 88, 103 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: pn. 46, 72, 95 

GUE/NGL: pn. 107, 108, 109, 111 

EFDD: pn. 54–63, 65, 69 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: pn. 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: pn. 63 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

pn. 102 

1. část: celé znění kromě slov „které nepochází z aktivního podnikání a“ a „ aby mohl 

využívat tuto výjimku musí daňový poplatník doložit daňovým orgánům, že 

zahraniční příjmy pocházejí z aktivního podnikání, které se zakládá na úměrném 

počtu zaměstnanců, vybavení, aktiv a prostor, které prokazují příjem, který je mu 

přisuzován.“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

pn. 8 

1. část: celé znění kromě slov „a licenčních poplatků“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 9 

1. část: celé znění kromě slov „nebo licenčních poplatků“, „a licenčních poplatků“ a „a 

licenčních poplatků“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 36 

1. část: celé znění kromě písmena d) 

2. část: písmeno d) 

 
pn. 104 

1. část: celé znění kromě slov „tato sazba se posuzuje na základě zisku před provedením 

operací zavedených těmito zeměmi ke snížení základu daně, na který se má sazba 

uplatnit;“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 105 

1. část: celé znění kromě slov „daňový poplatník může prokázat, že“ 

2. část: tato slova 
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Verts/ALE: 

pn. 17 

1. část: celé znění kromě slov „a to v případě, že neexistuje řádná daňová smlouva s třetí 

zemí, která by měla podobný účinek“ 

2. část: tato slova 

 
ECR: 

pn. 46 

1. část: celé znění kromě slov „20 %“ 

2. část: „20 %“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

pn. 65 

1. část: celé znění kromě slov „které nepocházejí z aktivního podnikání a“ a „15 procent“ 

2. část: „které nepocházejí z aktivního podnikání a“ 

3. část: „15 procent“ 
 

Různé 

Marie-Christine Vergiat stáhla svůj podpis ze všech pozměňovacích návrhů skupiny GUE/NGL. 
 

 

14. Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o 

zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrhy usnesení: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0580/2016 

(výbor LIBE) 

§ 3 § původní znění odděl./E

H 

+ 343, 323, 8 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

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

poznámky 

§ 10 § původní znění odděl. +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 16 § původní znění JH - 333, 334, 9 

§ 17 § původní znění dílč.   

1/EH + 346, 305, 24 

2/JH + 341, 304, 27 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 242, 411, 20 

§ 19 § původní znění dílč.   

1/JH + 341, 314, 18 

2/JH - 195, 443, 37 

za § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 22 § původní znění JH + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

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

poznámky 

za § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

JH - 329, 330, 14 

odův. B § původní znění JH + 342, 309, 27 

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. H § původní znění odděl. +  

odův. M § původní znění JH + 338, 282, 57 

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 329, 299, 49 

Návrh usnesení politické skupiny 

B8-0584/2016  PPE JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: § 5 (2. část), 16, 17 (2. část), 19, 22, 24 (2. část), body odůvodnění B, M, konečné 

hlasování 

Verts/ALE: pn. 1=2, konečné hlasování B8-0580/2016, konečné hlasování B8-0584/2016 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 3, 10, odův. H 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 19 

1. část: celé znění kromě slov „Bogdanu Aurescovi“ a „George Ciamby“ 

2. část: tato slova 
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PPE: 

§ 5 

1. část: „vyjadřuje politování nad skutečností, že jediná pracovní cesta ke zjištění 

potřebných údajů za účasti více stran proběhla v Rumunsku v září 2015;“ 

2. část: „požaduje, aby Evropský parlament uspořádal další pracovní cesty v členských 

státech, které se podle studie Senátu USA o programu vyšetřování a zadržování osob 

na tomto programu spolupodílely, jako je Litva, Polsko, Itálie a Spojené království;“ 

 
§ 13 

1. část: celé znění kromě slov „Ioan Talpes“ 

2. část: tato slova 

 
§ 17 

1. část: „vítá dosavadní úsilí Rumunska a vyzývá rumunský Senát, aby odtajnil zbývající 

části své zprávy z roku 2007, které dosud podléhají utajení, zejména pak přílohy, z 

nichž vycházely závěry jeho vyšetřování; opětovně vyzývá Rumunsko, aby vyšetřilo 

nařčení, podle nichž v Rumunsku existovala tajná věznice,“ 

2. část: „aby trestně stíhalo osoby, jež byly do těchto operací zapojeny, a zohlednilo přitom 

všechny nově zjištěné důkazy a aby toto vyšetřování dospělo co nejdříve k závěru;“ 

 
§ 24 

1. část: „vítá nedávné pozitivní kroky, které prezident Obama učinil v rámci svého 

pokračujícího a opakovaného úsilí o uzavření vazebního zařízení na vojenské 

základně USA v zátoce Guantánamo a o propuštění vězňů, kteří nebyli obviněni; 

vyzývá USA, aby se zabývaly výhradami mezinárodních orgánů pro lidská práva 

ohledně dodržování lidských práv osob zadržovaných v Guantánamu, včetně 

zajištění dostatečného přístupu k lékařské péči a rehabilitace osob, které přežily 

mučení; zdůrazňuje, že prezident Obama ve svém projevu o stavu unie, který pronesl 

dne 20. ledna 2015, opětovně vyjádřil odhodlání dostát slibu, který vyslovil v rámci 

volební kampaně v roce 2008, že uzavře věznici v zátoce Guantánamo, a vítá rovněž 

plán, který dne 23. února 2016 zaslal Kongresu;“ 

2. část: „vyzývá členské státy, aby vězňům, kteří byli oficiálně zproštěni viny a propuštěni, 

nabídly azyl;“ 

 
odův. D 

1. část: celé znění kromě slov „porušování zásady nenavracení a“ 

2. část: tato slova 

 
odův. G 

1. část: „vzhledem k tomu, že na 9. prosince 2015 připadá první výročí vydání studie 

zvláštního výboru Senátu USA o programu agentury CIA pro vyšetřování a 

vyslýchání osob a případech různých forem mučení zadržovaných osob, k němuž v 

jeho rámci v letech 2001–2006 docházelo; vzhledem k tomu, že tato studie odhalila 

nové skutečnosti, které posílily tvrzení, že se na programu CIA pro tajné zadržování 

a mimořádné vydávání osob podílela řada členských států EU, jejich orgánů, 

úředníků a agentů jejich bezpečnostních a zpravodajských služeb, někdy na základě 

korupce, kdy jim CIA výměnou za jejich spolupráci poskytovala významné finanční 

prostředky; vzhledem k tomu, že ve Spojených státech amerických nebyla na 

základě této studie vyvozena žádná odpovědnost za programy CIA pro tajné 

zadržování a mimořádné vydávání osob;“ 

2. část: „vzhledem k politováníhodné skutečnosti, že Spojené státy americké na evropském 

vyšetřování spoluviny evropských zemí na programech CIA nespolupracují, a 

vzhledem k tomu, že doposud nebyl povolán k odpovědnosti žádný z pachatelů;“ 
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odův. N 

1. část: „vzhledem k politováníhodné skutečnosti, že členům Výboru Evropského 

parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, kteří se zúčastnili 

pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů do Bukurešti, byl znemožněn vstup do 

budovy Národního úřadu registru utajovaných informací (ORNISS),“ 

2. část: „který měl údajně sloužit jako tajné zařízení CIA pro zadržování osob;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. část: celé znění kromě slov „za předchozí vlády USA“ 

2. část: tato slova 

 
§ 18 

1. část: „poukazuje na skutečnost, že údaje, které v rámci svého vyšetřování účasti Litvy na 

tajném programu CIA pro zadržování osob shromáždil Výbor pro národní obranu a 

bezpečnost litevského parlamentu (Seimas), nebyly zveřejněny, a žádá, aby tyto 

údaje byly“ a „zpřístupněny;“ 

2. část: „po nezbytných redakčních úpravách“ 

 
§ 21 

1. část: „žádá, aby byl posílen pravidelný strukturovaný meziparlamentní dialog mezi EU a 

USA, zvláště pak mezi Výborem EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci a jeho protějšky v Kongresu a Senátu USA, a aby za tímto účelem byly využity 

všechny možnosti spolupráce a dialogu, které nabízí Transatlantický legislativní 

dialog; vítá v této souvislosti 78. zasedání Transatlantického legislativního dialogu 

mezi Evropským parlamentem a Kongresem Spojených států, které se uskuteční v 

Haagu ve dnech 26.–28. června 2016 a které bude příležitostí k posílení této 

spolupráce,“ 

2. část: „protože spolupráce v boji proti terorismu bude nedílnou součástí jednání;“ 
 

 

15. Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany 

Zpráva: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Votes par AN/VE - 

observations 

§ 2 § původní znění dílč.   

1/JH + 494, 165, 15 

2/JH + 467, 110, 92 

3/JH + 522, 137, 14 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Votes par AN/VE - 

observations 

§ 7 § původní znění dílč.   

1/JH + 567, 54, 53 

2/JH + 454, 200, 10 

3/JH + 481, 136, 57 

§ 9 § původní znění JH + 443, 169, 60 

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  

§ 23 § původní znění odděl. +  

§ 24 § původní znění JH + 420, 237, 15 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 512, 146, 9 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Votes par AN/VE - 

observations 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 49 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 50 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 412, 239, 23 

§ 53 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. B § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. F § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Votes par AN/VE - 

observations 

2 +  

3 +  

4 +  

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 446, 156, 71 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: § 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2. část), 29 (2. část), 50 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 23, 24 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 3 

1. část: „je toho názoru, že vnitrostátní vlády a Unie by měly zlepšit přístup k vesmírné 

komunikaci, vesmírným poznatkům o situaci, přesné navigaci a kapacitě pro 

sledování Země a rovněž zajistit, aby byla Evropa v oblasti důležitých vesmírných 

technologií a přístupu do vesmíru nezávislá; domnívá se, že zejména získávání 

poznatků o situaci ve vesmíru bude i nadále hrát zásadní roli ve vojenských a 

civilních záležitostech; zdůrazňuje závazek nemilitarizace vesmírného prostoru;“ 

2. část: „uznává, že k dosažení tohoto cíle jsou zapotřebí dostatečné finanční investice; v 

tomto smyslu naléhavě žádá Evropskou komisi a členské státy, aby zaručily 

autonomii EU, pokud jde o vesmírné struktury, a aby k tomuto účelu poskytly 

potřebné zdroje; domnívá se, že tento cíl je velmi důležitý pro civilní činnosti 

(odhaduje se, že 6 až 7 % HDP v západních zemích závisí na družicovém určování 

polohy a družicové navigaci) a pro bezpečnost a obranu; je toho názoru, že 

spolupráce by měla být zahájena na mezivládním základě a prostřednictvím ESA;“ 

 
§ 29 

1. část: celé znění kromě slov „s cílem maximalizovat sociálně-ekonomické přínosy“ 

2. část: tato slova 

 
§ 50 

1. část: „domnívá se, že vytvoření dlouhodobého a právního rámce, který umožní trvalé 

investice do bezpečnostních a obranných kapacit na úrovni EU, by mohly podpořit 

rozsáhlejší a systematičtější spolupráci v oblasti evropské obrany s cílem vytvořit 

klíčové schopnosti; bere proto na vědomí závěry Evropské rady z června 2015;“ 

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

aby vytvořily nezbytný rámec pro financování na úrovni EU;“ 
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odův. B 

1. část: „vzhledem k tomu, že EU potřebuje posílit svoji úlohu zajišťovatele bezpečnosti na 

svém území a v zahraničí tím, že zajistí stabilitu ve svém sousedství a na celém 

světě; vzhledem k tomu, že Unie musí přispět k boji proti bezpečnostním 

problémům,“ 

2. část: „jež zejména vyplývají z terorismu na jejím území i v zahraničí, včetně poskytnutí 

podpory třetím zemím v boji proti terorismu a jeho hlavním příčinám; vzhledem k 

tomu, že členské státy a Unie musí spolupracovat na účinném a konzistentním 

systému správy vnějších hranic;“ 

 
odův. E 

1. část: celé znění kromě slov „nelegálních“ a „a v případě těch, kteří přicházejí ze severní 

Afriky, k identifikaci oblastí naloďování, aby bylo možné se těmito případy zabývat 

rychleji a“ 

2. část: tato slova 

 
odův. F 

1. část: celé znění kromě slov „EU“ 

2. část: tato slova 

 
odův. N 

1. část: celé znění kromě slova „vysokou“ 

2. část: toto slovo 

 
ECR: 

§ 7 

1. část: „soudí, že k vesmírnému odvětví je nutné zaujmout celostní, integrovaný a 

dlouhodobý přístup na úrovni EU; je toho názoru,“ 

2. část: „že vesmírné odvětví by mělo být uvedeno v nové globální strategii EU v oblasti 

zahraniční a bezpečnostní politiky, přičemž je třeba uvažovat současný rozvoj 

vesmírných programů EU dvojího využití a“ 

3. část: „potřebu dále rozvíjet civilní vesmírné programy EU, které mohou sloužit k civilním 

i bezpečnostním a obranným účelům;“ 

 
§ 15 

1. část: „vyzývá Evropskou komisi, aby předložila výsledky zavedené evropské rámcové 

spolupráce zaměřené na bezpečnostní a obranný výzkum v otázkách vesmíru, a žádá 

doporučení, jak ji dále rozvíjet; žádá Komisi, aby vyjasnila, jak civilně-vojenský 

výzkum v rámci programu Horizont 2020 posloužil“ 

2. část: „v oblasti vesmírných kapacit k provádění společné bezpečnostní a obranné 

politiky;“ 

 
§ 27 

1. část: „bere na vědomí význam veřejné regulované služby (PRS) Galilea pro navigaci a 

navádění vojenských systémů;“ 

2. část: „vyzývá vysokou představitelku a členské státy EU, aby zvýšily své úsilí, pokud jde 

o případnou revizi Smlouvy o využívání kosmického prostoru z roku 1967, nebo aby 

iniciovaly nový regulační rámec, jenž bude brát v úvahu technologický pokrok, k 

němuž došlo od šedesátých let 20. století, a jehož cílem bude zabránit vesmírným 

závodům ve zbrojení;“ 
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§ 32 

1. část: „upozorňuje na to, že je třeba zlepšit proces šíření informací z družic mezi uživateli, 

a to rovněž vybudováním nezbytné technologické infrastruktury;“ 

2. část: „bere na vědomí skutečnost zmíněnou v uvedeném sdělení Komise, že 60 % 

elektroniky na evropských satelitech je v současné době dováženo ze Spojených 

států; požaduje v této souvislosti iniciativu týkající se ochrany citlivých a osobních 

údajů;“ 

 
§ 49 

1. část: „zdůrazňuje potřebu lepší koordinace vesmírných kapacit EU rozvíjením potřebných 

systémových architektur a postupů pro zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti, 

včetně bezpečnosti údajů;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby vypracovala a podporovala model řízení pro každý systém 

poskytující služby týkající se bezpečnosti a obrany; domnívá se, že v zájmu 

poskytnutí integrované služby koncovým uživatelům by vesmírné kapacity EU 

věnované bezpečnosti a obraně mělo řídit zvláštní operační středisko pro koordinaci 

služeb (řídící a kontrolní centrum uvedené v pracovním programu Horizontu 2020 

na období 2014–2015); domnívá se, že je-li to možné, mělo by být toto středisko z 

důvodů nákladové efektivnosti začleněno do jednoho ze stávajících subjektů EU, 

jako je Agentura pro evropský GNSS, Satelitní středisko EU nebo Evropská obranná 

agentura, s přihlédnutím k již nabízeným způsobilostem těchto agentur;“ 

 
§ 53 

1. část: „má za to, že vhodným prostředkem ke strukturování budoucích aktivit EU v oblasti 

vesmírných bezpečnostních a obranných schopností by mohla být „bílá kniha“ na 

úrovni EU; žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zahájila 

debatu o definování míry ambicí EU v překrývajících se oblastech vesmírných 

kapacit a bezpečnosti a obrany; má za to, že by to rovněž mohlo umožnit soudržný 

rozvoj ve všech oblastech schopností v souvislosti s udržováním míru, předcházením 

konfliktům a posilováním mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami Charty 

Organizace spojených národů; žádá Komisi, aby v budoucím evropském obranném 

akčním plánu načrtla své plány vesmírných činností určených na podporu 

bezpečnosti a obrany;“ 

2. část: „uznává zároveň výhody mezinárodní spolupráce týkající se bezpečnosti v oblasti 

vesmíru se spolehlivými partnery EU;“ 

 
odův. A 

1. část: „vzhledem k tomu, že bezpečnostní prostředí uvnitř i vně Unie je stále nebezpečnější 

a problematičtější a projevuje se teroristickými útoky a masovými vraždami 

týkajícími se všech členských států, na což musí členské státy odpovědět přijetím 

společné strategie a koordinované odpovědi;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že tyto bezpečnostní výzvy volají po posílení bezpečnosti EU 

prostřednictvím stálého rozvíjení a podpory společné bezpečnostní a obranné 

politiky EU, aby se tyto politiky staly účinnějšími nástroji a skutečnou zárukou 

bezpečnosti občanů EU a zárukou prosazování evropských norem a hodnot 

zakotvených v článku 21 SEU;“ 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1. část: „domnívá se, že je zapotřebí dále provádět SBOP;“ 

2. část: „znovu potvrzuje, že je třeba zvýšit účinnost, viditelnost a dopad SBOP; znovu 

připomíná význam a přidanou hodnotu vesmírné politiky pro SBOP; domnívá se, že 

vesmír by měl být zahrnut do budoucích politik Unie (např. v oblasti vnitřní 

bezpečnosti, dopravy, vesmíru, energetiky a výzkumu) a měla by být více posílena a 

využívána tato součinnost s vesmírem;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že využívání vesmírných kapacit ve válce proti terorismu a proti 

teroristickým organizacím spočívajících ve schopnosti lokalizovat a sledovat jejich 

výcvikové tábory, je naprosto nezbytné;“ 

 
§ 14 

1. část: „zdůrazňuje, že ke zdokonalení evropských vesmírných kapacit a služeb je nezbytná 

spolupráce Komise, Evropské služby pro vnější činnost, Agentury GNSS, Evropské 

obranné agentury, Evropské kosmické agentury a členských států;“ 

2. část: „má za to, že Unie, zejména místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka, by 

měla takovouto spolupráci v oblasti vesmírné bezpečnosti a obrany koordinovat, 

usnadňovat a podporovat prostřednictvím zvláštního střediska pro operativní 

koordinaci;“ 

3. část: „je přesvědčen, že Evropská kosmická agentura by měla hrát významnou úlohu ve 

formulování a provádění jednotné evropské vesmírné politiky zahrnující 

bezpečnostní a obrannou politiku;“ 

 
§ 21 

1. část: „soudí, že spolupráce EU a USA na budoucích vesmírných schopnostech a službách 

pro účely bezpečnosti a obrany by byla vzájemně přínosná; soudí, že spolupráce EU 

a USA je efektivnější a navzájem slučitelná, když jsou obě strany na stejné 

technologické a kapacitní úrovni; žádá, aby Komise jakoukoli potenciální 

technologickou propast identifikovala a zabývala se jí; bere v úvahu práci na třetí 

strategii kompenzace USA (third US Offset Strategy);“ kromě slov „soudí, že 

spolupráce EU a USA je efektivnější a navzájem slučitelná, když jsou obě strany na 

stejné technologické a kapacitní úrovni; žádá, aby Komise jakoukoli potenciální 

technologickou propast identifikovala a zabývala se jí;“ 

2. část: „soudí, že spolupráce EU a USA je efektivnější a navzájem slučitelná, když jsou obě 

strany na stejné technologické a kapacitní úrovni; žádá, aby Komise jakoukoli 

potenciální technologickou propast identifikovala a zabývala se jí;“ 

3. část: „naléhavě žádá Unii, aby tento vývoj měla na zřeteli při vytváření vlastní globální 

strategie v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a aby zařadila do rámce této 

strategie vesmírné kapacity bezpečnosti a obrany;“ 

4. část: „je přesvědčen, že ve vhodných případech by mohly být využity dříve existující 

bilaterální vztahy mezi členskými státy a USA; vyzývá místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku, k tomu, aby s ministry obrany prodiskutovala strategický 

přístup, který je třeba zaujmout, a aby Parlament informovala o vývoji této 

rozpravy;“ 

 
odův. G 

1. část: „vzhledem k tomu, že vesmírná politika je zásadní“ 

2. část: „dimenzí strategické autonomie, kterou musí EU získat,“ kromě slov „strategické 

autonomie, kterou“ 

3. část: „strategické autonomie, kterou“ 

4. část: „aby si uchovala citlivé technologické a průmyslové kapacity a také nezávislé 

hodnotící kapacity;“ 
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16. Pronikání na trh v oblasti vesmíru 

Návrh usnesení: B8-0739/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0739/2016 

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

 

17. Situace ve Venezuele 

Návrhy usnesení: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-
0728/2016, B8-0729/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0700/2016 

(PPE, S&D, ECR, ADLE) 

za § 1 4 GUE/NGL JH - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL JH - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL JH - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL JH - 145, 482, 37 

§ 2 § původní znění JH + 507, 86, 77 

za § 2 8 GUE/NGL JH - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL JH - 140, 494, 34 

za § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

JH - 175, 481, 13 

§ 6 § původní znění JH + 518, 62, 89 

§ 9 § původní znění JH + 562, 56, 47 

§ 10 § původní znění JH + 522, 79, 65 

§ 14 § původní znění JH + 567, 80, 24 

odův. A § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 516, 73, 78 

za odův. B 1 GUE/NGL JH - 92, 499, 76 

odův. C § původní znění JH + 499, 126, 41 

za odův. C 2 GUE/NGL JH - 139, 504, 26 

odův. D § původní znění JH + 507, 81, 78 

za odův. D 3 GUE/NGL JH - 131, 508, 28 

odův. E § původní znění JH + 516, 133, 20 

odův. F § původní znění JH + 573, 65, 29 

odův. I § původní znění JH + 504, 64, 97 

odův. K § původní znění JH + 510, 134, 23 

odův. M § původní znění JH + 584, 57, 26 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 501, 94, 73 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0700/2016  PPE JH ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE JH ↓  

B8-0724/2016  ECR JH ↓  

B8-0725/2016  EFDD JH ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL JH ↓  

B8-0728/2016  ALDE JH ↓  

B8-0729/2016  S&D JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 1–11, konečné hlasování RC-B8-0700/2016, konečné hlasování B8-0700/2016, 

konečné hlasování B8-0723/2016, konečné hlasování B8-0724/2016, konečné 

hlasování B8-0725/2016, konečné hlasování B8-0726/2016, konečné hlasování B8-

0728/2016 a konečné hlasování B8-0729/2016 

S&D: konečné hlasování RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: pn. 10=11 

GUE/NGL: pn. 1–9, § 2, 6, 9, 10, 14, odův. A (2. část), C, D, E, F, I, K, M 
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Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

odův. A 

1. část: „vzhledem k tomu, že opoziční koalice ve Venezuele, tzv. MUD, získala 112 ze 167 

křesel jednokomorového Národního shromáždění, tedy dvoutřetinovou většinu 

oproti 55 křeslům PSUV;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud poté čtyřem nově zvoleným zástupcům v 

Národním shromáždění, z nichž 3 byli z MUD, znemožnil převzít funkci, takže 

opozice dvoutřetinové většiny nedosáhla;“ 
 

Různé 

Inés Ayala Sender (skupina S&D) rovněž podepsala návrh usnesení B8-0729/2016. 
 

 

18. Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. 

prosince 2015  

Návrhy usnesení: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-

0738/2016  

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR JH - 72, 400, 192 

za § 1 13 ENF JH - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR JH - 78, 403, 185 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 613, 36, 16 

2/JH + 395, 66, 198 

za § 4 14 ENF JH - 85, 547, 31 

za práv. východ. 7 1 ECR EH - 69, 395, 199 

odův. D 2 ECR  -  

odův. G 3 ECR  -  

odův. H 4 ECR JH - 74, 410, 183 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 624, 19, 22 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/JH + 405, 67, 194 

odův. I 5 ECR JH - 50, 426, 185 

odův. J 6 ECR  -  

odův. M 7 ECR  -  

odův. N 8 ECR JH - 47, 403, 213 

odův. P 9 ECR JH - 67, 404, 194 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 593, 57, 19 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 13, 14, 4 

ECR: pn. 4, 12, § 4, odův. H 

Verts/ALE: pn. 5, 8, 9, 10, konečné hlasování 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 4 

1. část: celé znění kromě slov „založená na rizicích“ 

2. část: tato slova 

 
odův. H 

1. část: celé znění kromě slov „založených na rizicích“ 

2. část: tato slova 
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19. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici, sestávají z ní nebo 

jsou z ní vyrobeny  

Návrh usnesení: B8-0732/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0732/2016 

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 426, 202, 33 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 
 

 

20. Geneticky modifikovaný karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) 

Návrh usnesení: B8-0731/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0731/2016 

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 430, 188, 33 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 

 


