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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. Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem * 

Zpráva: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 574, 73, 23 

 

 

2. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem * 

Zpráva: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 589, 75, 24 

 

 

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

držitele diplomatických pasů *** 

Doporučení: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými 

obtížemi ***I 

Zpráva: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 627, 34, 31 
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5. Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity 

Zpráva: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

6. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová 

Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

7. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio 

Zpráva: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

8. Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, 

cestujících a nehodách ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Michael Cramer (A8-0300/2016) (požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1 EFDD  -  
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9. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a 

prováděcí pravomoci) ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 

 

 

10. Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce ***I 

Zpráva: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-42 výbor  +  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH Odložení 

hlasování 

(čl. 61 odst. 2 

jednacího řádu) 

 

Různé 

Pozměňovací návrh 25 se netýkal všech jazykových znění, proto se o něm nehlasovalo (čl. 170 odst. 1 

písm. d) jednacího řádu). 
 

 

11. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU 

Zpráva: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

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

poznámky 

odův. C 1 EFDD JH - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

za odův. C 3 Verts/ALE  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 511, 120, 65 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1 
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Různé 

Pozměňovací návrh 4 byl stažen. 
 

 

12. Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě 

Zpráva: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 570, 112, 11 

3/JH + 613, 56, 18 

§ 3 § původní znění JH + 548, 109, 36 

§ 4 § původní znění dílč.   

1/JH + 621, 56, 14 

2/JH + 547, 112, 30 

§ 6 § původní znění JH + 579, 106, 12 

§ 7 § původní znění dílč.   

1/JH + 632, 58, 6 

2/JH + 559, 113, 18 

3/JH + 637, 49, 10 

4/JH + 555, 118, 18 

za § 19 5 + 76 poslanců JH - 326, 350, 19 

§ 10 § původní znění dílč.   

1/JH + 585, 43, 60 

2/JH + 425, 116, 113 

§ 12 § původní znění dílč.   

1/JH + 599, 55, 42 

2/JH + 524, 125, 43 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 14 § původní znění dílč.   

1/JH + 468, 133, 93 

2/JH + 458, 189, 35 

§ 21 § původní znění dílč.   

1/JH + 530, 55, 114 

2/JH + 456, 123, 105 

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 464, 139, 93 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1/JH + 626, 59, 11 

2/JH + 499, 188, 2 

§ 31 § původní znění JH + 655, 27, 12 

§ 32 § původní znění JH + 570, 89, 38 

§ 33 § původní znění dílč.   

1/JH + 616, 45, 36 

2/JH + 543, 115, 32 

§ 34 § původní znění dílč.   

1/JH + 651, 31, 7 

2/JH + 609, 75, 4 

§ 37 § původní znění dílč.   

1/JH + 477, 97, 123 

2/JH + 587, 31, 74 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

3/JH + 524, 91, 78 

4/JH + 574, 29, 88 

za § 38 6 + 76 poslanců JH + 590, 67, 37 

§ 39 § původní znění dílč.   

1/JH + 543, 133, 23 

2/JH + 611, 44, 30 

za § 40 1 + 76 poslanců JH - 290, 377, 26 

za § 41 2 + 76 poslanců JH - 311, 364, 19 

§ 42 7 zpravodaj  +  

§ původní znění JH ↓  

§ 44 § původní znění dílč.   

1/JH + 569, 106, 20 

2/JH + 531, 134, 28 

za § 44 3 + 76 poslanců JH - 306, 368, 19 

za § 47 4 + 76 poslanců JH - 290, 359, 40 

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 507, 99, 90 

3/JH + 596, 57, 43 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 456, 174, 67 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ALDE: odův. A (2. a 3. část), § 1 (2. a 3. část), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 22 (2. část), 30, 31, 

32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, pn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 27 

1. část: celé znění kromě slov: „aby v souladu se závazkem přijatým v rámci společného 

komplexního akčního plánu prozkoumala potenciál civilní jaderné spolupráce s 

Íránem a“ 

2. část: tato slova 

 
ALDE: 

odův. A 

1. část: „vzhledem k tomu, že v návaznosti na dohodu o íránském jaderném programu“ 

2. část: „a vnitřní politický vývoj této země“ 

3. část: „se nyní naskýtá příležitost jak pro reformy uvnitř Íránu, tak pro zlepšení jeho 

vnějších vztahů s EU;“ 

 
§ 1 

1. část: „domnívá se, že společný komplexní akční plán, známý jako dohoda o íránském 

jaderném programu, představuje velký úspěch pro mnohostrannou diplomacii a 

zvláště pro evropskou diplomacii“ 

2. část: „a neměl by pouze umožnit podstatné zlepšení vztahů mezi EU a Íránem, ale také 

usilovat o stabilitu v celém regionu;“ 

3. část: „má za to, že za důsledné uplatňování celé této dohody jsou nyní odpovědné 

všechny strany; vítá vytvoření společné komise složené ze zástupců Íránu a skupiny 

E3 / EU+3 (Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Velká Británie a Spojené státy, 

včetně vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise); plně podporuje vysokou 

představitelku Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v její roli 

koordinátorky smíšené komise zřízené v rámci společného komplexního akčního 

plánu a domnívá se, že důsledné a plnohodnotné uplatňování tohoto akčního plánu je 

i nadále nadmíru důležité;“ 

 
§ 4 

1. část: „vítá otevřenost, pokud jde o vztahy s Íránem; poukazuje na to, že rozvoj vztahů 

mezi EU a Íránem by měl jít ruku v ruce s uplatňováním dohody o jaderném 

programu / společného komplexního akčního plánu; připomíná, že podle podmínek 

dohody může vést její nedostatečné plnění ze strany Íránu k opětovnému zavedení 

sankcí; vyzývá k obnovení vztahů mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně 

a Íránem na straně druhé, přičemž obě strany by měly úzce spolupracovat na 

dvoustranných a vícestranných otázkách, s cílem zajistit větší stabilitu regionu 

a účinné provádění dohody o jaderném programu;“ 

2. část: „domnívá se, že vztahy mezi EU a Íránem je třeba rozvíjet prostřednictvím 

vícevrstevného dialogu, jenž by zahrnoval kontakty politického, diplomatického, 

ekonomického, akademického, odborného i mezilidského charakteru, které by 

zahrnovaly také subjekty občanské společnosti, nevládní organizace a obhájce 

lidských práv; podporuje navázání vztahů mezi EU a Íránem ke vzájemnému užitku 

obou stran a na základě realistického posouzení společných zájmů a odlišností, s 

cílem stimulovat postupné rozšiřování spolupráce v atmosféře budování důvěry, a to 

zejména ku prospěchu obyvatel Íránu a EU; v této souvislosti podporuje odhodlání 

Komise obnovit spolupráci s Íránem na základě dialogu založeného na čtyřech 

pilířích: na komplexním rozsahu, na spolupráci v oblastech, v nichž mají Írán a EU 

společné zájmy, na kritičnosti, otevřenosti a upřímnosti v oblastech, v nichž spolu 

Írán a EU nesouhlasí, ale hledají společný přístup a na celkové konstruktivnosti ve 

formě i praxi;“ 
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§ 7 

1. část: „trvá na tom, že je důležité rozvíjet parlamentní rozměr vztahů mezi EU a Íránem 

jakožto součást strategie zaměřené na obnovení vzájemné důvěry;“ 

2. část: „opětovně poukazuje v této souvislosti na svou podporu návrhu projednávanému 

mezi Parlamentem a Madžlisem (íránským parlamentem), pokud jde o 

meziparlamentní dialog o boji proti terorismu, který si je vědom společných 

problémů spojených radikalizací v Íránu, na Blízkém východě i rámci samotné EU;“ 

3. část: „vítá obnovení politického dialogu mezi EU a Íránem, včetně dialogu o lidských 

právech; podporuje rozvoj dialogu o lidských právech v budoucnu, tak aby se 

ho účastnili i zástupci soudnictví, bezpečnostních složek a občanské společnosti;“ 

4. část: „konstatuje, že ačkoli na obou stranách existuje podezíravost a nedůvěra, vztahy 

mezi mnoha členskými státy a Íránem mají dlouhou historii a Írán má snahu o dobré 

vztahy s EU, což skýtá potenciál pro vytvoření vztahů na základě vzájemné důvěry a 

respektu; je si vědom složité povahy vnitřní politiky Íránu a opakuje, že EU nehodlá 

zasahovat do vnitřních politických rozhodnutí této, ani žádné jiné země, ale usiluje o 

spolupráci založenou na oboustranném dodržování mezinárodních norem a zásad; 

domnívá se, že k úplné normalizaci vztahů může dojít pouze současně s trvalým 

uplatňováním společného komplexního akčního plánu na základě pravidelného 

trvalého dialogu, přičemž za okamžitou prioritu by se mělo považovat rozšíření 

vztahů mezi EU a Íránem v oblastech, v nichž panuje obecná shoda, že by se tak 

mělo učinit; je nicméně přesvědčen, že nejvyšším cílem musí být vytvoření 

partnerství mezi Íránem a EU;“ 

 
§ 10 

1. část: „bere na vědomí proklamovaný cíl Íránu dosáhnout 8 % roční míry růstu; domnívá 

se, že pro dosažení tohoto cíle jsou pro Írán klíčové evropské investice; zdůrazňuje, 

že Evropská unie nestojí v cestě povolené podnikatelské činnosti s Íránem a nebude 

bránit mezinárodním firmám či finančním institucím, aby se angažovaly v Íránu, 

pokud budou dodržovat všechny platné zákony; zdůrazňuje, že má-li Írán realizovat 

svůj ekonomický potenciál, bude muset učinit kroky k vytvoření transparentního 

ekonomického prostředí umožňujícího zahraniční investice a přijmout na všech 

úrovních protikorupční opatření, zejména v souladu s doporučeními Finančního 

akčního výboru, který se zabýval takovými otázkami, jako je ukončení finančních 

toků plynoucích teroristickým organizacím;“ 

2. část: „vyzývá EU, aby plně podporovala úsilí Íránu v tomto procesu, a to zejména 

prostřednictvím podpory práce na vytvoření dvoustranné investiční dohody mezi EU 

a Íránem;“ 

 
§ 12 

1. část: „konstatuje, že Írán má druhou největší ekonomiku na Blízkém východě 

s odhadovaným nominálním HDP v roce 2015 ve výši 397 mld. USD; dále 

konstatuje, že obchod EU s Íránem je v současné době zhruba na úrovni 8 miliard 

USD a v příštích dvou letech se očekává jeho zvýšení na čtyřnásobek; připomíná, že 

EU bývala hlavním obchodním partnerem Íránu, a je přesvědčen, že by jejím cílem 

mělo být opětovné získání tohoto postavení; podporuje rozšiřování obchodních 

vztahů EU s Íránem a apeluje na EU, aby v zájmu urychlení regionálního rozvoje 

a zlepšení životních podmínek a zaměstnanosti íránského lidu rozvíjela obchodní, 

finanční a hospodářskou spolupráci s Íránem;“ 

2. část: „je přesvědčen, že rozšíření obchodu s Íránem a investic v této zemi může 

z dlouhodobého hlediska přispět k podpoře míru a stability v širším regionu, pokud 

EU dokáže vyhledávat příležitosti pro regionální investiční programy, například 

v oblasti energetiky a dopravního propojení;“ 
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§ 14 

1. část: „konstatuje, že Írán je největší ekonomikou ze zemí, jež nejsou členy Světové 

obchodní organizace (WTO); podporuje snahu Íránu vstoupit do této organizace; 

konstatuje, že stávající mandát EU pro jednání o dohodě o obchodu a spolupráci s 

Íránem je zastaralý; vyzývá Komisi, aby prověřila možnosti upevnění obchodních a 

investičních vazeb, aby Írán více dodržoval pravidla WTO a aby byly ochráněny 

evropské investice; zdůrazňuje, že formální rámec vyjednávání by EU umožnil plně 

využít svého potenciálu, který má jako největší integrovaný trh a hospodářský blok, 

a vytvořit fórum pro výměnu názorů a dialog; vyzývá EU, aby zvážila možnost 

obnovit přístupová jednání Íránu se Světovou obchodní organizací, protože členství 

ve WTO by přispělo k další liberalizaci íránské ekonomiky jako motoru růstu, zemi 

by pevně zasadilo do celosvětového systému založeného na pravidlech a poskytlo by 

mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné podpořit nezbytné hospodářské 

reformy v Íránu a povolat Írán k odpovědnosti za své mezinárodní závazky; vyzývá 

Komisi, aby využila těchto jednání jako příležitosti zasadit se o klíčové reformy v 

oblasti práv pracovníků na základě základních úmluv MOP;“ 

2. část: „je znepokojen průtahy při jmenováním předsedy pracovní skupiny WTO pro 

přistoupení Íránu k této organizaci; vyzývá Komisi, aby plně uplatnila svůj vliv v 

zájmu bezodkladného odstranění této překážky a zahájení procesu vstupu Íránu do 

WTO; domnívá se, že ke konci procesu přistoupení k uvedené organizaci by měl 

Finanční akční výbor vyškrtnout Írán ze svých veřejných prohlášení;“ 

 
§ 21 

1. část: „vítá skutečnost, že vzhledem k tomu, že přímé zahraniční investice jsou potřebné 

ve všech hlavních hospodářských odvětvích, chce íránská vláda přilákat zahraniční 

investice; konstatuje, že v příštích deseti letech budou pravděpodobně zapotřebí 

investice do infrastruktury ve výši přes 1 bilion USD,“ 

2. část: „což bude příležitostí pro evropské podniky, včetně v odvětví energetiky a 

automobilového a leteckého průmyslu; vítá skutečnost, že Teherán od okamžiku 

podepsání společného komplexního akčního plánu navštívilo jako znamení 

narůstajícího zájmu o hospodářské vztahy s Íránem už 180 obchodních delegací, 

včetně delegací z 15 členských států EU; vyzývá EU a její členské státy, aby s cílem 

povzbudit obchod, financování projektů a investování v Íránu prozkoumaly 

možnosti používání záruk za vývozní úvěry; vyjadřuje podporu úspěšnému uzavření 

dohod mezi íránskou vládou a společnostmi Airbus a Boeing, které je dalším 

prostředkem k budování důvěry následujícím po přijetí společného komplexního 

akčního plánu;“ 

 
§ 22 

1. část: „konstatuje, že Írán má druhé největší zásoby plynu a čtvrté největší zásoby ropy 

na světě; domnívá se, že energetická spolupráce může hrát významnou úlohu při 

diverzifikaci zdrojů dodávek energie do EU a snižování závislosti členských států 

na jediném dodavateli energie, a může tedy přispět k větší energetické bezpečnosti 

EU;“ 

2. část: „je toho názoru, že zrušení hospodářských sankcí může potenciálně otevřít cestu k 

výrazným investicím do odvětví těžby ropy a zemního plynu i do dalších 

hospodářských odvětví, která by mohla mít z investic a přístupu k novým 

technologiím prospěch; vyzývá evropské společnosti, aby investovaly do íránského 

odvětví energetiky; vyzývá zejména k tomu, aby byl ze strany EU podporován 

rozvoj technologie LNG v Íránu; domnívá se, že investice v Íránu musejí být zcela v 

souladu s dlouhodobými závazky EU týkajícími se dekarbonizace;“ 
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§ 30 

1. část: „je si vědom toho, že mladá, vzdělaná a technicky vyspělá populace v Íránu (podle 

odhadů je více než 60 % populace mladší 30 let) a vitalita jeho společnosti může 

na základě zásady reciprocity a vzájemného respektu poskytnout zvláštní příležitosti 

k prohloubení kontaktů s EU na mezilidské úrovni; domnívá se, že výměnné 

programy pro mládež patří mezi nejúspěšnější činnost, která je schopna sblížit 

společnosti a kultury; vítá proto nárůst počtu íránských studentů, kteří jsou zapojeni 

do programu Erasmus Mundus, na evropských univerzitách jako prostředek k boji 

proti nepochopení a stereotypům; vyzývá k větší spolupráci v oblasti vzdělávání, 

výzkumu a inovací, včetně oblasti životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie, 

spravedlnosti, lidských práv a dobré veřejné správy, prostřednictvím rozsáhlejších 

výměn studentů a výzkumných pracovníků, a to i na základě spolupráce mezi 

univerzitami;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby zvýšila objem prostředků vynakládaných na účast íránských 

studentů na programu Erasmus Mundus; vítá semináře, které byly nedávno 

uspořádány na Univerzitě v Teheránu a které se zaměřovaly na zvýšení povědomí 

o potenciálním přínosu, jenž mohou mít íránské univerzity z účasti na programu 

Horizont 2020; vyzývá íránskou vládu, aby jmenovala národního koordinátora pro 

program Horizont 2020, který by íránským univerzitám poskytoval odbornou pomoc 

a odborné poradenství ohledně podávání žádostí o účast na projektech realizovaných 

v rámci programu Horizont 2020; apeluje na Komisi, aby se zabývala možností, jak 

íránským akademickým a výzkumným pracovníkům usnadnit studium a další 

vzdělávání na evropských univerzitách; požaduje zavedení programu EU, pomocí 

něhož by se sblížili výzkumní pracovníci a studenti z Íránu, zemí Rady pro 

spolupráci v Perském zálivu a Evropy za účelem provedení analýzy zkušeností a 

poznatků vyplývajících z regionální integrace v Evropě;“ 

 
§ 33 

1. část: „věří, že dohoda o jaderném programu otevře možnost spolupráce na řešení 

bezpečnostní krize v regionu; domnívá se, že Írán může a měl by hrát v regionu 

stabilizační roli;“ 

2. část: „domnívá se, že z normalizace vztahů s Íránem může mít prospěch celý region; 

zastává názor, že uznání Íránu jako významného hráče v regionu by mělo tuto zemi 

přimět k tomu, aby v regionu zastávala roli stabilizačního prvku; vyzdvihuje, že 

evropská politika sousedství, která byla předložena dne 18. listopadu 2015, obsahuje 

v kontextu širší spolupráce plány na zapojení třetích států, jež sousedí 

s partnerskými zeměmi ze sousedství EU; z tohoto důvodu naléhavě žádá 

o vypracování tematických rámců nabízejících spolupráci mezi Unií, partnerskými 

zeměmi jižního sousedství a klíčovými aktéry v regionu, jako je Írán, v regionálních 

otázkách, jako je například bezpečnost, energetika a nakládání s uprchlíky;“ 
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§ 37 

1. část: „oceňuje ochotu Íránu podpořit stávající snahy o stabilizaci Iráku, naléhavě jej 

vyzývá k tomu, aby v zájmu ukončení sektářského násilí hrál smysluplnou úlohu,  a 

vyzývá k většímu úsilí o to, aby všechny bojové jednotky působící v zemi byly 

sdruženy pod velení irácké vlády, tak aby byly zohledněny zájmy všech skupin;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že EU a Írán stojí tváří v tvář společným nepřátelům ve formě 

ISIS/Dá´iš, al-Káidy, an-Nusry a s nimi spojených organizací, které Rada 

bezpečnosti OSN označila za teroristické a které se inspirují extremisticky 

překrouceným výkladem islámu;“ 

3. část: „oceňuje pomoc Íránu v boji proti ISIS/Dá'iš, včetně jeho podpory kurdské 

regionální vlády v Irbílu v rané fázi, a je si vědom jeho rozhodujícího nasazení v 

Iráku, které zabránilo ISIS/Dá´iš v dalším postupu a vedlo k opětovnému získání 

oblastí, které byly předmětem džihádistického terorismu;“ 

4. část: „je však znepokojen tím, že se opakovaně objevují zprávy o propuštění příslušníků 

al-Káidy; bere na vědomí dohodu mezi Íránem a Austrálií ohledně výměny 

zpravodajských informací týkajících se boje proti ISIS/Dá'iš;“ 

 
§ 39 

1. část: „domnívá se, že íránské revoluční dědictví a jeho ústava jakožto islámská republika 

a také značné rozdíly mezi Íránem a EU, pokud jde o politicko-institucionální 

systém, nesmějí být překážkou bránící otevřenosti a upřímnému přímému dialogu 

a nalezení společné řeči v otázkách týkajících se demokracie, právního státu 

a lidských práv; vyzývá Íránskou islámskou republiku, aby rozšířila prostor 

pro politickou pluralitu; zdůrazňuje, že Madžlis je proreformní a proevropský, 

domnívá se však, že výsledky voleb do parlamentu a shromáždění expertů, které 

proběhly v únoru 2016, odrážejí vůli íránského lidu, nabízejí možnost dalších 

diskuzí s Evropskou unií a jejími členy, které by měly vést k vybudování 

konstruktivních vztahů, a také možnost vnitřních hospodářských, politických a 

sociálních reforem;“ 

2. část: „vyzývá Írán, aby zcela umožnil konání svobodných a spravedlivých voleb, které by 

byly v souladu s mezinárodními normami;“ 

 
§ 44 

1. část: celé znění kromě slov: „ESVČ a Komisi, aby podpořily“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

1. část: celé znění kromě slov: „vojenského křídla Hizballáhu a“ 

2. část: tato slova 
 

 

13. Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM 

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

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

poznámky 

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  



P8_PV(2016)10-25(VOT)_CS.doc 13 PE 593.069 

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

poznámky 

2 +  

§ 18 písm. a) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 18 písm. b) § původní znění odděl. +  

§ 25 § původní znění odděl. +  

§ 27 písm. b) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 42 písm. b) § původní znění JH + 527, 94, 75 

§ 51 § původní znění odděl. +  

§ 52 § původní znění odděl. +  

§ 53 § původní znění odděl. +  

§ 54 § původní znění odděl. +  

§ 71 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 78 § původní znění odděl. +  

§ 80 § původní znění odděl. +  

§ 82 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 545, 91, 61 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 42 písm. b) 
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Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 25 

ECR: § 51, 52, 53, 54 

EFDD: § 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 18 písm. b) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 14 

1. část: celé znění kromě slov: „na potírání zločinného spolčování (tj. členství ve zločinecké 

organizaci) a nikoli pouze na boj proti takzvaným „cílovým trestným činům“ (tj. 

trestné činy, jejichž páchání je důvodem pro založení takových organizací); považuje 

za nezbytné stanovit zejména trestnost již samotného členství ve zločinecké 

organizaci, bez ohledu na páchání cílových trestných činů; opakuje, že by tento 

politický cyklus měl mezi své priority“ 

2. část: tato slova 

 
§ 18 písm. a) 

1. část: celé znění kromě slov: „a trestného činu korupce“ 

2. část: tato slova 

 
§ 71 

1. část: celé znění kromě slova „migrantů“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 27 písm. b) 

1. část: „podpory spravování zmrazeného nebo zabaveného majetku“ 

2. část: „a jeho opětovného využití pro sociální účely a též jako vyrovnání pro rodiny obětí 

trestných činů a podniky nepříznivě postižené lichvou či vydíráním;“ 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

1. část: celé znění kromě slov: „v důsledku toků uprchlíků neustále proudících do Evropy“ 

2. část: tato slova 
 

 

14. Lidská práva a migrace ve třetích zemích 

Zpráva: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 355, 264, 71 

§ 9 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 372, 299, 17 

§ 25 § původní znění odděl. +  

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 344, 327, 16 

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 40 § původní znění odděl. +  

§ 41 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 47 § původní znění odděl. +  

§ 49 § původní znění odděl./E

H 

+ 356, 333, 8 

§ 52 § původní znění odděl. +  

§ 55 § původní znění odděl./E

H 

- 311, 372, 10 

§ 57 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 58 § původní znění odděl. +  

§ 61 § původní znění odděl. +  

§ 62 § původní znění dílč.   

 1 +  

2 +  

§ 68 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 69 § původní znění odděl./E

H 

+ 348, 340, 6 

§ 75 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 76 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 78 § původní znění odděl. +  

§ 81 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 324, 364, 6 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 82 § původní znění odděl. +  

§ 85 § původní znění odděl. +  

§ 86 § původní znění odděl./E

H 

+ 352, 329, 17 

§ 87 § původní znění odděl. +  

§ 88 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 89 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 444, 176, 75 

3 +  

§ 90 § původní znění odděl. +  

§ 91 § původní znění odděl. +  

§ 93 § původní znění odděl. +  

odův. H § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. M § původní znění odděl. +  

odův. Z § původní znění odděl. +  

odův. AC § původní znění odděl. +  

odův. AD § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 339, 333, 25 
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Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 47, 55, 81, 88 

PPE: odův. AC, M, Z, § 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: § 82, 90, 91, 93 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

 
PPE: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slov: „zejména v rámci svých vlastních hranic“ 

2. část: tato slova 

 
§ 9 

1. část: „vyzývá všechny státy, aby uznaly svoji povinnost v oblasti azylu a migrace 

vyplývající z mezinárodního práva a aby přijaly vnitrostátní právní předpisy 

nezbytné pro účinné provádění těchto závazků, včetně stanovení možnosti požádat 

o mezinárodní ochranu;“ 

2. část: „žádá, aby tyto právní předpisy zohledňovaly míru a povahu pronásledování a 

diskriminace, jimž byli migranti vystaveni;“ 

 
§ 24 

1. část: celé znění kromě slov: „neexistence zákonných migračních cest“ 

2. část: tato slova 

 
§ 29 

1. část: celé znění kromě slov: „sexuálního a reprodukčního“ 

2. část: tato slova 

 
§ 32 

1. část: „upozorňuje, že učení se jazyku hostitelské země může výrazně  zlepšit kvalitu 

života migrantů a jejich ekonomickou a kulturní nezávislost a že jim také usnadňuje 

přístup k informacím o jejich právech v hostitelské společnosti; je toho názoru, že 

orgány přijímající země musí zajistit výuku jazyků;“ 

2. část: „doporučuje, aby byli migranti zapojeni do všech procesů přijímání sociálních a 

politických rozhodnutí;“ 

 
§ 35 

1. část: celé znění kromě slov: „obdržet smlouvu v jazyce, kterému rozumějí,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 57 

1. část: „žádá státy, aby ratifikovaly všechny mezinárodní smlouvy a úmluvy týkající se 

lidských práv a aby uplatňovaly normy týkající se práv migrantů, které jsou 

obsaženy v řadě právních nástrojů, včetně hlavních mezinárodních nástrojů v oblasti 

lidských práv a ostatních nástrojů, které se zabývají otázkami souvisejícími s 

migrací, jako je Úmluva OSN z roku 1951 týkající se uprchlíků a její protokoly a 

Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich 

rodin;“ 

2. část: „domnívá se v této souvislosti, že pokud členské státy Unie tuto úmluvu neratifikují, 

poškozuje to politiku Unie v oblasti lidských práv a její vyhlašovaný závazek hájit 

nedělitelnost těchto práv;“ 
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§ 62 

1. část: celé znění kromě slov: „práva migrantů a uprchlíků byla uvedena jako zvláštní bod 

pořadu jednání“ 

2. část: tato slova 

 
§ 68 

1. část: „uznává úlohu a přispění občanské společnosti v rámci politického dialogu;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že je důležité konzultovat občanskou společnost v rámci všech vnějších 

politik Unie, se zvláštním zřetelem k úplnému zapojení, transparentnosti a řádnému 

šíření informací ve všech politikách a ve všech postupech souvisejících s migrací; 

připomíná, že je třeba zvýšit podíl organizací žen na řešení konfliktů na rozhodovací 

úrovni a že je třeba, aby se uprchlice, vysídlené ženy a migrantky odpovídajícím 

způsobem podílely na přijímání rozhodnutí, která se jich týkají;“ 

3. část: „vyzývá Komisi a ESVČ, aby posílily kapacity vnitrostátních orgánů pro lidská 

práva ve třetích zemích, tak aby mohly zintenzivnit své úsilí o ochranu práv 

migrantů a bojovat proti nelidskému a ponižujícímu zacházení a proti nenávistným 

projevům zaměřeným na migranty, jak uvádí Bělehradská deklarace, již přijalo 32 

veřejných ochránců práv a vnitrostátních orgánů pro lidská práva;“ 

 
§ 76 

1. část: „vítá začlenění migrace do cílů udržitelného rozvoje, zejména do cíle udržitelného 

rozvoje 10, který stanovuje rámec pro celosvětovou rozvojovou politiku do roku 

2030; připomíná, že se státy zavázaly spolupracovat na mezinárodní úrovni pro 

„zajištění bezpečné, organizované a řádné migrace za plného dodržování lidských 

práv a lidského zacházení s migranty bez ohledu na jejich status migranta, uprchlíka 

nebo vysídlené osoby“; konstatuje, že násilné vysídlování není pouze humanitárním 

problémem, ale rovněž výzvou pro rozvoj, a proto by se měla zlepšit koordinace 

mezi subjekty zajišťujícími humanitární pomoc a subjekty zajišťujícími rozvojovou 

pomoc;“ 

2. část: „domnívá se, že provádění cílů udržitelného rozvoje je příležitostí k posílení postupů 

v rámci azylové a migrační politiky, které by byly založeny na dodržování práv, 

a k zavádění hlavních směrů týkajících se migrace do strategií rozvoje; vyzývá 

mezinárodní společenství, aby přijalo měřitelné ukazatele cílů udržitelného rozvoje, 

pokud jde o migraci, a aby shromáždilo a zveřejnilo údaje rozčleněné podle přístupu 

migrantů k důstojné práci, zdravotní péči a vzdělání, zejména v rozvojových 

cílových zemích, s cílem zlepšit řízení migrace;“ 

 
ALDE: 

§ 75 

1. část: „vyzývá ke zmírnění dluhového břemene chudých zemí s cílem pomoci jim 

rozvinout veřejnou politiku zaručující dodržování lidských práv;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že pomocí vícestranného právního rámce pro proces restrukturace 

státního dluhu musí být umožněno dosáhnout trvalých řešení dluhu, včetně norem 

pro odpovědné poskytování a přijímání úvěrů, s cílem zmírnit dluhovou zátěž 

a vyhnout se neúnosnému zadlužení, a vytvořit tak podmínky pro ochranu lidských 

práv v dlouhodobém horizontu;“ 

 
§ 81 

1. část: „zdůrazňuje, že dohody se třetími zeměmi musí soustředit pomoc na řešení 

sociálních, ekonomických a politických krizí, které migraci vyvolávají,“  

2. část: „což by přispělo k zastavení migračních toků směřujících k hranicím Evropské 

unie;“ 
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GUE/NGL: 

odův. H 

1. část: celé znění kromě slov: „účinné mechanismy monitorování a kontroly vstupu a 

odchodu cizinců, jakož i“ 

2. část: tato slova 

 
odův. AD 

1. část: celé znění kromě slov: „jak ze strany migrantů, kteří musí být ochotni přizpůsobit se 

hostitelské společnosti, aniž by se nutně museli vzdát své původní kulturní identity, 

tak“ 

2. část: tato slova 

 
§ 41 

1. část: celé znění kromě slov: „spolu s USA a dalšími mezinárodními partnery“ a 

„společném“ 

2. část: tato slova 

 
§ 88 

1. část: celé znění kromě slov: „a vyslovuje podporu posílenému řízení vnějších hranic 

Unie“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

1. část: „zdůrazňuje, že převaděčství migrantů je provázané s obchodováním s lidmi a 

představuje zásadní porušení lidských práv;“ kromě slov: „převaděčství migrantů je 

provázané“ a „a“ 

2. část: „převaděčství migrantů je provázané“ a „a“ 

3. část: „připomíná, že nasazení misí, jako je např. operace EURONAVFOR MED, je 

prostředkem konkrétního boje proti převaděčství migrantů; vyzývá Unii, aby v 

tomto druhu operací pokračovala a dále tyto operace posílila;“ 
 

 

15. Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích 

Zpráva: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

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

poznámky 

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 370, 315, 12 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 569, 54, 74 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 28 

1. část: „vítá nezávazné iniciativy soukromého sektoru na odpovědné řízení dodavatelského 

řetězce, zavedené útvary Komise,“ 

2. část: „ale zdůrazňuje, že nezávazné iniciativy soukromého sektoru samy o sobě 

nepostačují; vyzývá k urychlenému přijetí závazných a vymáhatelných pravidel a 

odpovídajících sankcí a k přijetí nezávislých monitorovacích mechanismů;“ 

 
§ 31 

1. část: „vyzývá Komisi, aby bezodkladně předložila legislativní návrh na kontrolu 

vyváženého zboží dvojího užití,“ 

2. část: „protože technologie vyráběné evropskými společnostmi dosud na celém světě 

zapříčiňují porušování lidských práv;“ 
 

 

16. Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

Zpráva: András Gyürk (A8-0278/2016) 

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

poznámky 

za § 2 2 + 76 poslanců JH + 353, 340, 6 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 557, 107, 28 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 527, 137, 35 

3 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 11 § původní znění JH + 364, 321, 12 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 507, 155, 33 

4/JH + 542, 101, 47 

5/JH + 495, 160, 33 

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 327, 358, 11 

§ 29 § původní znění dílč.   

1/JH + 629, 26, 43 

2/JH + 516, 142, 38 

§ 30 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § původní znění JH + 528, 98, 70 

§ 32 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 460, 198, 39 

§ 33 § původní znění JH + 560, 109, 23 

§ 35 § původní znění odděl. +  

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 325, 369, 3 

§ 40 § původní znění dílč.   

1/JH + 578, 108, 11 

2/JH + 337, 321, 28 

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 560, 131, 4 

§ 49 § původní znění odděl. +  

za § 49 3 + 76 poslanců EH + 326, 306, 63 

§ 51 § původní znění odděl. +  

§ 53 § původní znění odděl. +  

§ 54 § původní znění JH + 439, 199, 55 

§ 55 § původní znění JH + 439, 184, 67 

§ 57 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 59 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 60 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 61 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 63 § původní znění odděl. +  

§ 66 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH - 309, 358, 27 

§ 68 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 70 4 + 76 poslanců EH + 354, 333, 5 

§ původní znění odděl. ↓  

§ 71 § původní znění odděl. +  

za odův. A 1 + 76 poslanců EH + 347, 331, 15 

odův. E § původní znění odděl. +  

odův. F § původní znění odděl. +  

odův. H § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 415, 223, 55 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: § 24 (3., 4., 5. část), 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, pn. 2 

ENF: § 3 (2. část), 10 (2. část), 24 (2. část), 31, 32 (2. část), 33, 40, 46 (2. část), 54, 55 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 11 

Verts/ALE: odův. E, F, H, § 27, 35, 49 

EFDD: § 51, 53, 63, 70, 71 
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Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 5 

1. část: celé znění kromě slov: „dekarbonizaci, dlouhodobé udržitelnosti hospodářství“ 

2. část: tato slova 

 
§ 18 

1. část: „zdůrazňuje, že strategie by měla zahrnovat rovněž používání LNG coby alternativy 

k rozvíjení infrastruktury pro distribuci a přenos plynu v oblastech, kde v 

současnosti není nákladově efektivní;“ 

2. část: „konstatuje, že malá zařízení na LNG mohou představovat nejvhodnější 

infrastrukturu pro širší využívání LNG v oblastech, kde investice do plynové 

infrastruktury nejsou ziskové, včetně širšího využívání plynu k výrobě tepla a tím 

i ke snížení emisí z nízko položených zdrojů;“ 

 
§ 29 

1. část: „konstatuje, že nalezení nákladově efektivních řešení, která by byla udržitelná 

z hlediska životního prostředí, by mělo představovat klíčovou zásadu při úsilí o 

dosažení optimální situace na úrovni EU i regionů,“ 

2. část: „a vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní regulační orgány, aby na vybudování 

kriticky důležité infrastruktury vyčlenily omezené dostupné zdroje, aby přilákaly 

soukromé investice do infrastruktury pro LNG a propojovacích vedení;“ 

 
§ 57 

1. část: „zdůrazňuje, že při plánování a výstavbě zařízení na zpracování LNG a jeho 

využívání a také při využívání vlastních rezerv a zdrojů je nutné zajistit maximální 

ochranu životního prostředí a dodržovat mezinárodní pracovněprávní normy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zdůrazňuje, že je nezbytné zvyšovat 

povědomí o ekologických, klimatických a sociálních dopadech dováženého 

zkapalněného zemního plynu; připomíná, že do každé výstavby a plánování nové 

infrastruktury je třeba zapojit místní obce a opírat se o realistické posouzení 

spotřeby; zdůrazňuje potenciál, který nabízí přechod na zkapalněný zemní plyn pro 

ukončení závislosti na námořní přepravě uhlí;“ 

2. část: „vyzývá EU, aby za tímto účelem poskytla finanční podporu na evropské projekty;“ 

 
§ 59 

1. část: celé znění kromě slova: „CO2“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 60 

1. část: celé znění kromě slov: „neomezené uplatňování směrnice 2014/94/EU o 

alternativních palivech, včetně toho, že podél koridorů TEN-T a v námořních a 

vnitrozemských přístavech budou vybudovány čerpací stanice na LNG, který by 

nahradil konvenční paliva způsobující větší znečištění; v této souvislosti však 

zdůrazňuje“ 

2. část: tato slova 
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§ 61 

1. část: „požaduje rozvoj námořních tras, zejména na souostroví Azory, jež může díky své 

zeměpisné poloze sloužit jako klíčová palivová stanice na transatlantických trasách 

zkapalněného plynu; vyzývá Evropskou komisi, aby za tímto účelem poskytla 

peněžní prostředky na podporu evropských projektů;“ 

2. část: „vyzývá Evropskou komisi, aby za tímto účelem poskytla peněžní prostředky na 

podporu evropských projektů;“ 

 
§ 68 

1. část: celé znění kromě slov: „by mohlo přispět nejen ke splnění cílů politiky v oblasti 

klimatu, ale mohlo by také“ 

2. část: tato slova 

 
S&D: 

§ 27 

1. část: celé znění kromě slov: „vyzývá k upřednostnění“ 

2. část: tato slova 

 
§ 39 

1. část: celé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že by to nemělo představovat další zátěž 

pro průmysl;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 40 

1. část: celé znění kromě slova: „trvale“ 

2. část: tato slova 

 
EFDD: 

§ 25 

1. část: celé znění kromě slov: „je přesvědčen, že tento typ regionální spolupráce založený 

na dobrovolné účasti je velmi účinný, a s potěšením konstatuje, že Komise tuto 

spolupráci usnadňuje;“ 

2. část: tato slova 

 
ENF: 

§ 3 

1. část: celé znění kromě slov: „lepší koordinace energetické politiky členských států, 

zavedením skutečné energetické unie s jednotným trhem s energií a společnou 

energetickou politikou a také“ a „je v této souvislosti přesvědčen, že by další 

integrace energetické politiky měla být ve prospěch členských států, v souladu s cíli 

EU a mezinárodními závazky a také se stanovenými cíli a že by neměla být v 

rozporu se zájmy členských států nebo jejich občanů; podporuje úsilí o dosažení 

společného postoje EU v rámci v mnohostranných energetických institucích a 

rámcových ujednáních;“ 

2. část: tato slova 
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§ 10 

1. část: „zdůrazňuje, že je nutné zajistit větší diverzifikaci a pružnost plynárenské soustavy 

EU,“ 

2. část: „a přispět tím ke stěžejnímu cíli energetické unie, totiž k zajištění bezpečnosti, 

odolnosti a konkurenceschopnosti dodávek plynu; vyzývá Komisi, aby vypracovala 

strategii s cílem omezit v dlouhodobém výhledu závislost EU na plynu, což odráží 

závazek EU snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů na 80–95 % oproti úrovni 

z roku 1990,“ 

3. část: „a zdůrazňuje v tomto ohledu, že pokud by se k energetické účinnosti přistupovalo 

jako k „první zásadě“ a pokud by se postupně zrušily dotace na fosilní paliva, 

významně by se snížila závislost EU na dovážených fosilních palivech;“ 

 
§ 30 

1. část: „vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že v roce 2015 byl dovoz plynu z Ruska o 7 

% vyšší než v roce 2014, a nad tím, že 41 % dovozu plynu ze zemí mimo EU v roce 

2015 pocházelo z Ruska;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že vedle zvýšené účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie je 

pro snižování závislosti na ruském plynu životně důležitá úloha LNG a možnost 

skladování plynu;“ kromě slov: „životně důležitá“ a „pro snižování závislosti 

na ruském plynu“ 

3. část: tato slova 

 
§ 32 

1. část: celé znění kromě slov: „v rozporu s evropskými zájmy“ 

2. část: tato slova 

 
§ 46 

1. část: celé znění kromě slov: „podporuje Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost“ a 

„jejímž cílem je podpořit transparentní a dobře fungující globální trh s plynem, který 

by byl založen na pravidlech;“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

1. část: „zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití stávající skladovací kapacity Ukrajiny bude 

možné pouze tehdy, bude-li na Ukrajině zaručen vhodný, stabilní obchodní a právní 

rámec a integrita dodavatelské infrastruktury a za předpokladu, že bude existovat 

vhodná míra propojení plynárenských sítí, aby energie mohla volně proudit přes 

hranice bez fyzických překážek; dále zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 

průmyslové odvětví Ukrajiny závislé na plynu prochází krátkodobým oživením,“ 

2. část: „bude nutné dovážet další dodávky plynu;“ 

3. část: „domnívá se, že“ 

4. část: „EU by měla podporovat Ukrajinu při přechodu od závislosti na ruském zemním 

plynu“ 

5. část: „k LNG;“ 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily pobídky pro přepravu zkapalněného 

zemního plynu po železnici, neboť by to jednak ulevilo silniční dopravě, a jednak 

přispělo k ekologické a bezpečné přepravě“ a „zdroje energie a paliva“ 

2. část: „udržitelného“ a „s nízkým obsahem škodlivých látek;“ kromě slova „udržitelného“ 

3. část: tato slova 
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17. Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě 

Zpráva: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

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

poznámky 

§ 69 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 513, 148, 27 

§ 72 § původní znění JH + 500, 133, 40 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 581, 59, 48 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 69 (2. část), 72 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 69 

1. část: celé znění kromě slov: „na rybolov uskutečňovaný na pobřeží a rekreační rybolov“ 

2. část: tato slova 
 

 

18. Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní 

Evropě 

Zpráva: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

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 

§ 2 § původní znění JH - 129, 518, 41 

§ 22 § původní znění JH - 104, 545, 40 

§ 32 § původní znění odděl. +  

§ 33 § původní znění odděl. +  

§ 34 § původní znění JH + 481, 147, 65 

§ 56 § původní znění JH + 568, 84, 40 

odův. E § původní znění odděl. +  

odův. G § původní znění JH - 117, 539, 37 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 532, 142, 16 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: odův. G, § 2, 22 

Verts/ALE: odův. G, § 22, 34, 56 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D, PPE: odův. G, § 2, 22 

Verts/ALE: odův. E, § 2, 32, 33 
 

 

19. Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

Zpráva: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

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

poznámky 

§ 1 1 ENF JH - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

za § 3 6 GUE/NGL dílč.   

1 -  

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

poznámky 

§ 5 § původní znění JH + 506, 161, 22 

za § 6 7 GUE/NGL dílč.   

1 -  

2 -  

§ 11 § původní znění JH + 518, 145, 25 

§ 20 odrážky 1–3 § původní znění JH + 478, 192, 17 

§ 20 odrážka 4 2rev PPE EH + 352, 287, 48 

§ původní znění JH ↓  

§ 20 odrážka 5 § původní znění JH + 480, 176, 29 

§ 20 za odrážku 5 8 GUE/NGL  -  

§ 20 odrážky 6–7 § původní znění JH + 458, 205, 25 

odův. N 3 GUE/NGL  -  

příloha poslední práv. 

východ. 

§ původní znění odděl. -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 405, 171, 39 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1, § 5, 11, 20 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: příloha, poslední práv. východ. 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

pn. 6 

1. část: „vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedostatkem transparentnosti a demokratické 

odpovědnosti Euroskupiny;“ 

2. část: „doporučuje, aby se pakt EU o demokracii, právním státě a základních právech 

vztahoval i na Euroskupinu;“ 

 
pn. 7 

1. část: celé znění kromě slov: „ve svém návrhu paktu EU o demokracii, právním státě a 

základních právech“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Jiří Maštálka stáhl svůj podpis z pozměňovacích návrhů předložených skupinou GUE/NGL. 

 


