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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. Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I 

Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 624, 30, 32 

 

 

2. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod 

s textilními výrobky *** 

Doporučení: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem 

na dvoustranný obchod s textilními výrobky 

Zpráva: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 567, 68, 69 

 

 

4. Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) *** 

Doporučení: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 544, 114, 44 
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5. Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku *** 

Doporučení: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku 

(usnesení) 

Zpráva: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 638, 10, 49 

 

 

7. Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem * 

Zpráva: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 544, 99, 66 

 

 

8. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive 

Zpráva: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 

odevzdaných hlasů) 

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

poznámky 

za § 18 4 GUE/NGL JH - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL JH - 275, 414, 15 

za odův. F 1 GUE/NGL  -  

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

poznámky 

3 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 613, 82, 12 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 4, 5 
 

 

9. Normalizace účtů železničních podniků ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Merja Kyllönen  (A8-0368/2016) (požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1 ENF JH - 69, 629, 8 

postoj Rady prohlášen za schválený 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1 
 

 

 

10. Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

JH - 330, 354, 23 

čl. 4 za § 4 4 S&D JH - 333, 349, 24 

čl. 4 § 6 9 GUE/NGL JH - 150, 530, 25 

čl. 8 za § 2 10 GUE/NGL JH - 128, 530, 48 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. 7 5 GUE/NGL JH - 127, 525, 47 

odův. 13 6 GUE/NGL JH - 151, 515, 29 

odův. 14 7 GUE/NGL JH - 159, 517, 29 

postoj Rady prohlášen za schválený 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1 

S&D: pn. 4 

Verts/ALE: pn. 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: pn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: pn. 3 
 

 

 

11. Jednotný evropský železniční prostor ***II 

Doporučení pro druhé čtení: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

JH - 250, 459, 1 

čl. 1 za § 2 5 GUE/NGL JH - 161, 485, 49 

čl. 11 za § 2 6 GUE/NGL JH - 168, 524, 9 

za článek 11 7Z GUE/NGL JH - 191, 495, 22 

8Z GUE/NGL JH - 189, 493, 25 

čl. 56 § 2 za pododst. 2 9 GUE/NGL JH - 183, 487, 28 

čl. 56 za § 3 10 GUE/NGL JH - 247, 454, 6 

čl. 56 za § 12 11 GUE/NGL JH - 166, 506, 34 

čl. 63 § 1 pododst. 2 12Z GUE/NGL  -  

čl. 63 § 1 pododst. 3 13Z GUE/NGL  -  

postoj Rady prohlášen za schválený 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1 

Verts/ALE: pn. 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: pn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: pn. 3 
 

 

12. Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I 

Zpráva: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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

poznámky 

celé znění 157 výbor  +  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 546, 140, 22 

 

Různé 

Zpráva byla na denním zasedání dne 8. března 2016 vrácena výboru (čl. 61 odst. 2 jednacího 

řádu). 

Pozměňovací návrh 157 nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté na tomto denním zasedání. 
 

 

13. Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts 

Zpráva: Bart Staes (A8-0375/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

  + 488, 133, 88 
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14. Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel * 

Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-5 

7-10 

výbor  +  

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 3 § 1 

písm. g) 

16Z Verts/ALE EH + 349, 343, 13 

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 3 § 2 

za písm. f) 

24 S&D JH - 261, 408, 43 

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 4 

název a § 1 

21 S&D JH - 279, 372, 58 

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 4 § 1 

za písm. i) 

25 S&D JH - 264, 398, 44 

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 4 § 2 

a 3 

17 Verts/ALE  -  

rozhodnutí 

2008/376/ES článek 8 

návětí 

20 Verts/ALE EH + 353, 346, 7 

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 4 za 

písm. j) 

22 S&D JH - 326, 345, 37 

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 21 

písm. b) 

26 GUE/NGL dílč.   

1 -  

2 -  

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 21 za 

písm. i) 

6 výbor dílč.   

1/JH + 666, 17, 27 

2/JH - 315, 322, 65 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

rozhodnutí 

2008/376/ES článek 

22 § 3 

11 Verts/ALE  -  

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 24 § 2 

pododst. 1 

13 Verts/ALE  -  

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 24 § 3 

pododst. 1 

12 Verts/ALE  -  

rozhodnutí 

2008/376/ES čl. 24 § 3 

pododst. 2 

14 Verts/ALE EH - 302, 393, 11 

rozhodnutí 

2008/376/ES článek 

22 za § 3 

15 Verts/ALE EH + 403, 302, 5 

rozhodnutí 

2008/376/ES příloha 

tabulka 1 

18 Verts/ALE JH - 299, 360, 50 

rozhodnutí 

2008/376/ES příloha 

tabulka 2 

19 Verts/ALE JH - 291, 359, 48 

za bod odůvodnění 1 23 S&D JH - 260, 413, 20 

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 562, 103, 45 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: pn. 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: pn. 6, 18, 19, 21 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

pn. 6 

1. část: celé znění kromě slov: „včetně dalších podpůrných opatření s cílem zajistit 

kontinuitu a dlouhodobou životaschopnost“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 26 

1. část: celé znění kromě slov: „a dlouhodobé životaschopnosti“ 

2. část: tato slova 
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15. Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a politika 

Evropské unie v této oblasti 

Zpráva: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

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

poznámky 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 10 1 + 40 poslanců JH - 261, 388, 58 

§ 35 § původní znění JH + 464, 212, 23 

§ 36 § původní znění dílč.   

1/JH + 686, 16, 3 

2/JH + 510, 176, 19 

§ 40 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 386, 239, 84 

§ 44 § původní znění odděl. +  

§ 45 § původní znění odděl. +  

§ 50 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)12-14(VOT)_CS.docx 10 PE 596.793 

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

poznámky 

§ 52 § původní znění odděl. +  

§ 55 § původní znění odděl. -  

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 364, 326, 11 

§ 58 § původní znění odděl. +  

§ 60 § původní znění odděl. +  

§ 61 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § původní znění odděl. +  

§ 64 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 78 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 87 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 89 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)12-14(VOT)_CS.docx 11 PE 596.793 

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

poznámky 

§ 96 § původní znění odděl. +  

§ 98 § původní znění odděl. -  

§ 104 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 109 § původní znění odděl. +  

§ 117 § původní znění odděl. +  

§ 119 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 124 § původní znění odděl. +  

§ 126 § původní znění odděl. +  

§ 129 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 136 § původní znění odděl. +  

§ 140 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 141 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 148 § původní znění dílč.   

1/JH + 626, 33, 45 

2/JH + 382, 281, 31 

odův. U § původní znění odděl. +  

odův. AG § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AM § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 337, 356, 15 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 463, 115, 113 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: § 35, 36 

PPE: § 40 (2. část), 148, pn. 1 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 55 

PPE: § 63, 96, 124, 126 

S&D: § 55, 56, 98, 148 

ENF: § 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, odův. U 

ALDE: § 98, 140 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 36 

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

představuje významné porušování lidských práv;“ 

2. část: „připomíná, že zahájení misí SBOP, jako je operace Sophia námořních sil Evropské 

unie  ve Středomoří (EU NAVFOR MED), je účinným způsobem boje proti 

převaděčství migrantů; vyzývá EU, aby v operacích tohoto druhu pokračovala a  

zintenzivnila je;“ 

 
§ 56 

1. část: celé znění kromě slov: „za účelem zvýšení účinnosti zpětného přebírání osob a 

zajištění soudržnosti přístupu k navracení na evropské úrovni bude nezbytné 

přijmout nové“ 

2. část: tato slova 
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§ 64 

1. část: „zvláštní“ a „týkající se deradikalizace a“ 

2. část: tato slova 

 
§ 87 

1. část: „opakuje, že je třeba věnovat pozornost specifickým rysům malých a středních 

podniků, které působí zejména na místní a regionální úrovni a v rámci určitých 

odvětví; z toho důvodu považuje za zásadní, aby politiky Unie ve věci sociální 

odpovědnosti podniků, včetně národních akčních plánů v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků, řádně zohledňovaly specifické požadavky malých a středních 

podniků“ 

2. část: „a aby byly v souladu se zásadou „zelenou malým a středním podnikům“ a uznávaly 

neformální a intuitivní přístup malých a středních podniků k sociální odpovědnosti; 

znovu odmítá veškerá opatření, jež by mohla vést k dodatečné byrokratické nebo 

finanční zátěži pro malé a střední podniky; naopak podporuje opatření, jež by malým 

a středním podnikům umožňovala jednat společně;“ 

 
§ 140 

1. část: celé znění kromě slov: „aby svolalo mezinárodní konferenci k přípravě nových 

mezinárodních závazných pravidel, jejichž cílem bude přizpůsobit mezinárodní 

humanitární právo nové realitě válek“ 

2. část: tato slova 

 

PPE: 

§ 6 

1. část: celé znění kromě slov: „(přičemž strategie v oblasti lidských práv týkající se 

prosazování a ochrany práv LGBTI osob má pro tento účel klíčový význam)“ 

2. část: tato slova 

 
§ 40 

1. část: celé znění kromě slov: „odsuzuje skutečnost, že mandáty v UNHRC získávají často 

země, které se prokazatelně dopouštějí závažného porušování lidských práv, a 

vyzývá členské státy EU, aby zveřejňovaly své hlasování v UNHRC;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 89 

1. část: celé znění kromě slov: „jako nedílné součásti dohody ještě před jejím uzavřením“ 

2. část: tato slova 

 
§ 104 

1. část: celé znění kromě slov: „a o ochranu sexuálních a reprodukčních práv“, „včetně 

umělého přerušení těhotenství,“ a „a bezpečnému umělému přerušení těhotenství“ 

2. část: „a o ochranu sexuálních a reprodukčních práv“ 

3. část: „včetně umělého přerušení těhotenství,“ a „a bezpečnému umělému přerušení 

těhotenství“ 

 
§ 141 

1. část: celé znění kromě slov: „vyzývá členské státy, aby zvážily přijetí osob zadržovaných 

v Guantánamu v EU;“ 

2. část: tato slova 
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odův. AG 

1. část: celé znění kromě slov: „včetně osob LGBTI“ 

2. část: tato slova 

 

S&D: 

§ 129 

1. část: celé znění kromě slov: „národnostním“, „národnostní“ a „národnostním“ 

2. část: tato slova 

 

ENF: 

§ 51 

1. část: „zdůrazňuje, že je nezbytné posílit spolupráci se zeměmi původu a tranzitu za 

účelem usnadnění strukturovaného řízení migračních toků i opatření k řešení 

základních příčin emigrace; zdůrazňuje, že je zásadní bojovat se skupinami 

zapojenými do nezákonného převaděčství přistěhovalců;“ 

2. část: „poukazuje na to, že je důležité, aby EU vybídla dotčené země, aby podepsaly 

Palermský protokol proti pašování přistěhovalců;“ 

 
§ 78 

1. část: „je znepokojen pokusy o využití finančních prostředků vyčleněných na opatření v 

oblasti boje proti chudobě a na podporu rozvoje (která zajišťují také dosažení 

praktických dopadů politik, jejichž konečným cílem je dodržování lidských práv) na 

účely, které nesouvisí s rozvojem; zdůrazňuje, že rozvojová pomoc by měla sloužit k 

odstraňování chudoby a neměla by být pouze nástrojem zaměřeným na kontrolu 

migrace, a připomíná význam cíle udržitelného rozvoje č. 16 týkajícího se míru, 

spravedlnosti a silných institucí, pokud jde o dosažení zlepšení v oblasti lidských 

práv a účinné demokratické správy; je přesvědčen, že pro zajištění transparentnosti 

pomoci EU a odpovědnosti přijímajících zemí by se měla do všech rozvojových 

programů začlenit protikorupční doložka a že mezi hlavní cíle veškeré vnější 

politiky EU by mělo patřit posilování právního státu, řádné správy věci veřejných, 

institucionálních kapacit s rozpočtovou podporou, demokratické účasti a 

zastupitelského rozhodování, stability, sociální spravedlnosti a inkluzívního a 

udržitelného růstu, které by mělo umožnit spravedlivé přerozdělení vytvořeného 

bohatství;“ 

2. část: „varuje před populismem, extremismem a zneužíváním ústavy, které legitimizují 

porušování lidských práv;“ 
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ALDE: 

§ 119 

1. část: „je hluboce znepokojen tím, že rychle rostoucí hrozba antimikrobiální rezistence 

(AMR) se má podle očekávání stát nejčastější příčinou úmrtí na světě a postihovat 

především zranitelné a slabé osoby v rozvojových zemích; vyzývá Komisi, aby 

bezodkladně vypracovala skutečně účinnou strategii pro veřejné zdraví,“ 

2. část: „která bude zahrnovat tyto body:  

– stanovení příčin nemocí, diagnostiku a způsoby šíření rezistentních bakterií 

prostřednictvím cestovního ruchu a obchodu,  

– stanovení optimální mezinárodní, vnitrostátní a regionální reakce na mimořádné 

situace po vzniku epidemie nezastavitelné bakterie a integrovanou a koordinovanou 

přípravu těchto opatření,  

– vypracování nejpřísnější regulace pro používání antibiotik ve všech světových 

regionech zaměřené na objem v kombinaci s náležitými a účinnými opatřeními v 

oblasti prosazování,  

– vypracování a provedení dosud nejrozsáhlejšího informačního programu o hrozbě 

antimikrobiální rezistence za využití veškerých zdrojů a zejména sociálních médií;“  

 

 
odův. AM 

1. část: celé znění kromě slov: „nejzákladnější lidská práva,“ 

2. část: tato slova 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1. část: „zdůrazňuje skutečnost, že konflikty, války, selhání správy a nedostatečné 

dodržování lidských práv a demokracie představují hlavní příčiny migrace a 

vysidlování;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že by hostitelské země měly zajistit plný přístup k bezplatnému, 

veřejnému a kvalitnímu vzdělávání a ke službám zdravotní péči včetně sexuálního a 

reprodukčního zdraví a práv, a přístup k trhu práce a bydlení, jež splňuje potřeby 

uprchlíků; zdůrazňuje, že ochota migrantů a uprchlíků se integrovat je spolu s 

náležitými politikami v oblasti sociálního zabezpečení základním předpokladem 

integrace; vyzývá EU, aby zvýšila úsilí na podporu Libanonu a Jordánska, jež 

poskytují přístřeší nebývalému počtu uprchlíků, kteří často čelí vícerým hrozbám;“ 

kromě slov: „a práv“ 

3. část: „a práv“ 

 
§ 61 

1. část: „vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu dodržovaly a prováděly společný 

azylový balíček předpisů EU a společné právní předpisy pro migraci, zejména za 

účelem ochrany zranitelných žadatelů o azyl, jako jsou děti, ženy, starší lidé a 

LGBTI osoby, před násilím a diskriminací během azylového řízení, a aby bylo 

členským státům poskytnuto náležité školení s cílem umožnit vhodná a rozumná 

řízení; vyzývá členské státy, aby se zapojily do programů přesídlení, umožnily 

slučování rodin a vydávaly humanitární víza;“ kromě slov: „a LGBTI osoby“ 

2. část: „a LGBTI osoby“ 

3. část: „zdůrazňuje, že je důležité řešit správní a politické překážky bránící urychlenému 

provedení závazků v oblasti relokace; chápe, že musí být proveden bezpečný návrat 

osob, které nejsou na základě individuálního posouzení žádosti o azyl způsobilé k 

ochraně v Unii;“ 
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§ 108 

1. část: „vítá přijetí nedávné rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2242, která ženy považuje 

za hlavní prvek veškerého úsilí o řešení globálních výzev a která vyzývá k dalšímu 

úsilí o začlenění agend zaměřených na ženy, mír a bezpečnost do všech jednotlivých 

aspektů udržování míru, a podporuje její provádění; zdůrazňuje význam 

rovnoprávného, plného a aktivního zapojení žen do předcházení konfliktům a jejich 

řešení a do mírových jednání a procesu budování míru;“ 

2. část: „doporučuje, aby byl zaveden systém kvót s cílem zajistit způsob, jak podpořit 

zapojení žen na všech politických úrovních;“ 

 
§ 148 

1. část: celé znění kromě slov: „že křesťané představují v současné době nejvíce 

pronásledovanou a zastrašovanou náboženskou skupinu v zemích po celém světě, 

včetně Evropy, kde jsou křesťanští uprchlíci běžně vystavováni nábožensky 

motivovanému pronásledování, a“ 

2. část: tato slova 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1. část: „vítá přijetí nedávné rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2242, která ženy považuje 

za hlavní prvek veškerého úsilí o řešení globálních výzev a která vyzývá k dalšímu 

úsilí o začlenění agend zaměřených na ženy, mír a bezpečnost do všech jednotlivých 

aspektů udržování míru, a podporuje její provádění; zdůrazňuje význam 

rovnoprávného, plného a aktivního zapojení žen do předcházení konfliktům a jejich 

řešení a do mírových jednání a procesu budování míru;“ 

2. část: „doporučuje, aby byl zaveden systém kvót s cílem zajistit způsob, jak podpořit 

zapojení žen na všech politických úrovních;“ 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1. část: celé znění kromě slov: „že křesťané představují v současné době nejvíce 

pronásledovanou a zastrašovanou náboženskou skupinu v zemích po celém světě, 

včetně Evropy, kde jsou křesťanští uprchlíci běžně vystavováni nábožensky 

motivovanému pronásledování, a“ 

2. část: tato slova 
 

 

16. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

Zpráva: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

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

poznámky 

§ 1 14 GUE/NGL JH - 69, 616, 15 

§ původní znění JH + 498, 98, 111 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 3 § původní znění JH + 450, 184, 70 

§ 7 § původní znění JH + 514, 140, 48 

§ 10 § původní znění JH + 559, 120, 27 

§ 12 § původní znění dílč.   

1/JH + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § původní znění JH + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL JH - 127, 558, 20 

§ původní znění JH + 544, 142, 19 

§ 18 § původní znění JH + 479, 140, 76 

§ 19 16Z GUE/NGL JH - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ původní znění dílč.   

1/JH + 432, 255, 18 

2/JH + 407, 261, 26 

3/JH + 505, 169, 17 

§ 20 17Z GUE/NGL JH - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ původní znění dílč.   

1/JH + 473, 188, 44 

2/JH + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ původní znění JH + 422, 262, 22 

§ 27 18Z GUE/NGL JH - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ původní znění JH + 389, 248, 69 

za § 27 19 GUE/NGL JH - 116, 529, 53 

za § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § původní znění JH + 489, 135, 73 

§ 33 § původní znění odděl. +  

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § původní znění odděl. +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § původní znění JH + 520, 133, 51 

§ 62 § původní znění JH + 484, 172, 41 

§ 64 § původní znění JH + 480, 162, 51 

za § 65 13 Verts/ALE  -  

práv. východ. 7 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 10 § původní znění odděl. +  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 349, 327, 28 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_CS.docx 19 PE 596.793 

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

poznámky 

odův. E § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 433, 174, 93 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: § 1, 7, 10, 12 (1. část), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: pn. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et § 3, 14, 30 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 27 

EFDD: odův. E 

Verts/ALE: § 20, 30 

ENF: § 10, 33, 35, práv. východ. 7, 10, odův. E 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 12 

1. část: „vyzývá EU a její členské státy, aby se vší silou zasadily o reformu Rady 

bezpečnosti,“ 

2. část: „zejména s cílem zrušit právo veta v případech masových zvěrstev;“ 

 
§ 23 

1. část: „s politováním konstatuje, že Komise, ESVČ, EDA a členské státy ještě plně 

neprovedly komplexní úkoly vyplývající ze zasedání Rady pro zahraniční věci v 

listopadu 2013 a ze zasedání Evropské rady z roku 2013 a 2015; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a komisařku pro vnitřní trh, 

průmysl, podnikání a malé a střední podniky, aby předložily Parlamentu hodnocení 

provádění předchozích rozhodnutí dříve, než budou navrženy nové úkoly; vybízí k 

urychlení probíhající práce na evropském obranném akčním plánu a zvýšení úsilí 

Komise o maximální spolupráci v oblasti obrany,“ 

2. část: „a to i prostřednictvím iniciativ v politikách, které se týkají vnitřního trhu, veřejných 

zakázek, výzkumu, dopravy, vesmíru, kybernetiky, energetiky a průmyslu; bere na 

vědomí návrh francouzského prezidenta na založení fondu pro evropskou 

bezpečnost a obranu a podporuje rozvoj nových a inovativních koncepcí financování 

a investic, mimo jiné formou spolupráce s Evropskou investiční bankou a partnerství 

mezi veřejným a soukromým sektorem;“ 

 

S&D: 

§ 20 

1. část: celé znění kromě slov: „vytvoření trvalého civilního a vojenského velitelství se 

stejně významným útvarem schopnosti vojenského plánování a provádění (MPCC) a 

útvarem schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC), což by přispělo ke 

zkvalitnění strategického a operačního plánování, k posílení civilně-vojenské 

spolupráce a ke zlepšení schopnosti EU pohotově reagovat na krize;“ 

2. část: tato slova 
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odův. C 

1. část: celé znění kromě slov: „masivního přílivu uprchlíků“ 

2. část: tato slova 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1. část: „je přesvědčen, že vzhledem k již podfinancovanému rozpočtu EU, dalším snahám v 

oblasti operací, správním nákladům, přípravným akcím a pilotním projektům v 

rámci společné bezpečnostní a obranné politiky musí členské státy rovněž 

poskytnout dodatečné finanční prostředky a usilovat o posílení synergií; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby využily příležitosti, kterou nabízí současný přezkum 

víceletého finančního rámce (VFR), a řešily rozpočtové potřeby pro narůstající 

bezpečnostní výzvy; vyzývá členské státy, aby zvýšily své obranné výdaje a splnily 

tak cíle v oblasti kapacit stanovené ze strany NATO, které požadují minimální 

úroveň výdajů v oblasti obrany ve výši 2 % HDP;“ kromě slov: „musí členské státy 

rovněž poskytnout dodatečné finanční prostředky“ 

2. část: „musí členské státy rovněž poskytnout dodatečné finanční prostředky“ 

3. část: „zdůrazňuje, že lepší koordinace a menší vzájemný přesah činností EU a členského 

státu by přinesl úspory a umožnil přerozdělení finančních prostředků;“ 

 
§ 34 

1. část: „zastává názor, že nastal čas vytvořit novou, realističtější strategii pro vztahy EU s 

Ruskem, založenou na přesvědčivých odrazujících opatřeních, ale také na dialogu o 

otázkách společného zájmu, jako jsou boj proti terorismu, nešíření zbraní 

hromadného ničení a obchod; zároveň zdůrazňuje, že je důležité vynakládat větší 

úsilí při spolupráci s ruskou občanskou společností a podporovat ji, aby tak byl 

posílen dlouhodobý základ vztahů EU–Rusko;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že sankce byly zapotřebí jako reakce na pokračující ruskou agresi na 

Ukrajině a ukázaly se jako účinný prostředek k jejímu zamezení; podotýká, že 

zrušení sankcí souvisejících se situací na Ukrajině je podmíněno plným provedením 

dohod z Minsku; plně podporuje zavedení restriktivních opatření ze strany EU vůči 

osobám a subjektům v Rusku v reakci na nezákonnou anexi Krymu a záměrnou 

destabilizaci Ukrajiny a trvá na tom, že by si EU měla ponechat možnost dalších 

postupných sankcí, zejména sankcí týkajících se technologicky vyspělých produktů 

v ropném průmyslu a plynárenství, v odvětví IT a ve zbrojařském průmyslu, pro 

případ, že by Rusko nadále porušovalo mezinárodní právo;“ 
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3. část: „je přesvědčen, že lepší vztahy mezi EU a Ruskem jsou ve společném zájmu obou 

partnerů, ovšem za předpokladu, že pro oba platí mezinárodní právo;“ 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1. část: „zastává názor, že nastal čas vytvořit novou, realističtější strategii pro vztahy EU s 

Ruskem, založenou na přesvědčivých odrazujících opatřeních, ale také na dialogu o 

otázkách společného zájmu, jako jsou boj proti terorismu, nešíření zbraní 

hromadného ničení a obchod; zároveň zdůrazňuje, že je důležité vynakládat větší 

úsilí při spolupráci s ruskou občanskou společností a podporovat ji, aby tak byl 

posílen dlouhodobý základ vztahů EU–Rusko;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že sankce byly zapotřebí jako reakce na pokračující ruskou agresi na 

Ukrajině a ukázaly se jako účinný prostředek k jejímu zamezení; podotýká, že 

zrušení sankcí souvisejících se situací na Ukrajině je podmíněno plným provedením 

dohod z Minsku; plně podporuje zavedení restriktivních opatření ze strany EU vůči 

osobám a subjektům v Rusku v reakci na nezákonnou anexi Krymu a záměrnou 

destabilizaci Ukrajiny a trvá na tom, že by si EU měla ponechat možnost dalších 

postupných sankcí, zejména sankcí týkajících se technologicky vyspělých produktů 

v ropném průmyslu a plynárenství, v odvětví IT a ve zbrojařském průmyslu, pro 

případ, že by Rusko nadále porušovalo mezinárodní právo;“ 

3. část: „je přesvědčen, že lepší vztahy mezi EU a Ruskem jsou ve společném zájmu obou 

partnerů, ovšem za předpokladu, že pro oba platí mezinárodní právo;“ 
 

Různé 

Skupina Verts/ALE vzala zpět své pozměňovací návrhy 4, 6, 8, 10 a 12. 
 

 

17. Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích 

Zpráva: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 15 § původní znění odděl. +  

§ 25 1 zpravodaj  +  

§ původní znění odděl. ↓  

za § 26 2 zpravodaj  +  

§ 31 § původní znění odděl. +  

§ 34 § původní znění odděl. +  

§ 37 § původní znění odděl. +  

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 49 § původní znění odděl. +  

§ 59 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 62 § původní znění odděl. +  

§ 63 § původní znění odděl. +  

odův. B § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. F § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. G § původní znění JH + 647, 9, 36 

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 +  

odův. L § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 445, 148, 89 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: odův. G 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 34, 37, 39 

ECR: § 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: § 4, 15, 34, 63 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

odův. B 

1. část: „vzhledem k tomu, že zemědělství musí reagovat na zásadní výzvu rostoucí světové 

populace;“ 

2. část: „vzatímco velká část obyvatel planety i nadále trpí podvýživou, a že bude nadále 

narůstat nestabilita zemědělských trhů v závislosti na kolísání produkce a nesouladu 

mezi nabídkou a poptávkou;“ 

 
odův. F 

1. část: „vzhledem k tomu, že každý region na světě má vlastní modely produkce i různá 

opatření týkající se životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jež 

mohou mít značný vliv na výrobní náklady produkce,“ 

2. část: „a vzhledem k tomu, že evropští zemědělci by měli být schopni konkurovat na 

světovém trhu;“ 

 

ECR: 

§ 1 

1. část: celé znění kromě slov: „jejich globalizace a komplikovanost,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 4 

1. část: celé znění kromě slov: „velmi značné“ 

2. část: tato slova 

 
§ 59 

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

2. část: toto slovo 
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odův. K 

1. část: „vzhledem k tomu, že zemědělské trhy jsou coby styčný bod nabídky a poptávky již 

ze své podstaty nestabilní, a vzhledem k tomu, že přítomnost finančních subjektů má 

tendenci tuto nestabilitu prohlubovat a že omezená pružnost celosvětové poptávky 

po potravinách a nabídky zemědělských produktů přispívá k nárůstu vlivu skutečné 

nebo domnělé nerovnováhy na účastníky trhu“ kromě slov: „že přítomnost 

finančních subjektů má tendenci tuto nestabilitu prohlubovat“ 

2. část: „že přítomnost finančních subjektů má tendenci tuto nestabilitu prohlubovat“ 

3. část: „a má občas dramatický dopad na ceny zemědělských produktů;“ 

 
odův. L 

1. část: „vzhledem k tomu, že financializace globální ekonomiky a s ní spojené spekulace 

mohou ovlivňovat zemědělské trhy a přispívat k jejich rostoucím výkyvům a ke 

kolísavosti cen,“ 

2. část: „neboť zemědělské suroviny jsou využívány jednoduše jako finanční aktiva; hrozné 

nepokoje vyvolané v roce 2008 nedostatkem potravin poukázaly na to, že tato 

nadměrná financializace může mít ničivé následky a být morálně nepřijatelná, 

jestliže ohrožuje zabezpečení potravin pro nejchudší a nejhůře se stravující 

obyvatelstvo na světě;“ 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1. část: celé znění kromě slov: „ke značnému“ 

2. část: tato slova 

 
§ 39 

1. část: „vyzývá rovněž Komisi, aby zřizování těchto fondů podpořila poskytováním 

pobídek“ 

2. část: „a zároveň zaručila, že jakýkoli budoucí systém řízení rizik bude dodržovat a 

případně doplňovat systémy pojištění přijaté členskými státy na vnitrostátní úrovni;“ 
 


