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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. Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví 

(EBA) * 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování TAJ + 532, 101, 55 

 

 

2. Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) * 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování TAJ + 503, 106, 48 

 

 

3. Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a 

trhy (ESMA) * 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování TAJ + 498, 121, 30 
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4. Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem * 

Zpráva: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: prováděcí rozhodnutí 

Rady 

EH + 304, 170, 74 

hlasování: legislativní usnesení JH + 314, 181, 68 

 

 

 

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

Irska – EGF/2015/006 - IE/PWA International 

Zpráva: Victor Negrescu (A8-0363/2015) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 580, 100, 11 

 

 

 

6. Seznam invazivních nepůvodních druhů 

Návrh usnesení: B8-1345/2015 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1345/2015 

(výbor ENVI) 

odův. T § původní znění dílč.   

1/EH + 521, 123, 40 

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  
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Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

odův. T 

1. část: „vzhledem k tomu, že zástupci řady příslušných vnitrostátních orgánů, zúčastněných 

stran a široké veřejnosti kritizují původní seznam Komise, a to do té míry, že nyní 

vážně pochybují o budoucí účinnosti nařízení IAS, a to zejména proto, že celá řada 

nejproblematičtějších invazních nepůvodních druhů není v tomto seznamu 

uvedena,“ 

2. část: „i když jsou v něm uvedeny určité druhy, které nemohou vyvolávat závažné 

negativní dopady na biologickou rozmanitost, ekosystémové služby, lidské zdraví či 

hospodářství, či druhy, u nichž by opatření, která mají být přijata, vedla ke 

vzniku nepřiměřených nákladů;“ 
 

 

7. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xT25, sestávají 

z ní nebo jsou z ní vyrobeny 

Návrh usnesení: B8-1365/2015 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-1365/2015 

(výbor ENVI) 

za § 1 6 GUE/NGL JH + 334, 327, 33 

za odův. B 1 Verts/ALE JH + 355, 309, 27 

2 ENF JH - 93, 564, 34 

3 ENF JH - 93, 527, 73 

za odův. F 4 ENF JH - 87, 546, 57 

za odův. G 5 GUE/NGL EH - 323, 346, 11 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 403, 238, 50 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 6 

ENF: pn. 2, 3, 4 

Verts/ALE: pn. 1 

EFDD konečné hlasování 
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8. Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z 

příjmu právnických osob 

Zpráva: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer (A8-0349/2015) 

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

poznámky 

příloha doporučení A1 

název 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

příloha doporučení A1 

návětí 

15 PPE EH - 302, 377, 12 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 379, 291, 24 

příloha doporučení A1 

odrážka 2 za bod 2 

16 PPE  -  

příloha doporučení A3 

odrážka 1 

19 GUE/NGL EH - 332, 337, 24 

příloha doporučení A4 

název 

8 EFDD  -  

příloha doporučení A4 

odrážka 4 

9 EFDD JH - 173, 495, 26 

příloha doporučení A7 

název a návětí 

§ původní znění odděl. +  

příloha doporučení A7 

odrážka 1 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

příloha doporučení A7 

za odrážku 1 

11 Verts/ALE JH - 328, 338, 36 

příloha doporučení A7 

odrážka 2 

§ původní znění odděl./E

H 

+ 462, 204, 20 

příloha doporučení A7 

odrážka 3 

20 GUE/NGL  -  

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

poznámky 

příloha doporučení A7 

odrážky 4 a 5 

§ původní znění odděl. +  

příloha za doporučení 

A7 

12 Verts/ALE JH - 303, 382, 18 

příloha doporučení B1 

za návětí 

13 Verts/ALE JH - 268, 394, 38 

příloha doporučení B3 

návětí 

21 GUE/NGL  -  

příloha doporučení B3 

odrážka 1 

22 GUE/NGL  -  

příloha doporučení C1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

příloha doporučení C3 

návětí 

23 GUE/NGL  -  

příloha doporučení C3 

odrážka 1 za bod 2 

10 EFDD  -  

příloha doporučení C3 

odrážka 2 za bod 7 

24 GUE/NGL  -  

příloha doporučení C7 

za odrážku 2 

2 ECR JH - 103, 562, 32 

příloha doporučení C7 

poslední bod 

§ původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

příloha za doporučení 

C10 

1 S&D  -  

příloha doporučení D1 

poslední bod 

§ původní znění odděl. +  

odův. A 3 ENF  -  

za odův. C 5 EFDD JH - 193, 503, 6 

odův. E 17 GUE/NGL  -  

za odův. E 6 EFDD JH - 178, 506, 12 

odův. H 18 GUE/NGL  -  

odův. I 7S EFDD  -  

odův. AR bod i) 14 PPE  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 393, 282, 23 

odův. AR bod vii) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AT bod ix) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 500, 122, 81 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 11, 12, 13 

EFDD: pn. 5, 6, 9 

ECR: pn. 2 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: příloha doporučení D1 poslední bod 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

příloha doporučení C1 

1. část: celé znění kromě návětí a odrážek 1 a 3 

2. část: návětí 

3. část: odrážka 1 

4. část: odrážka 3 

 
příloha doporučení C7 poslední bod 

1. část: celé znění kromě slov „do rozpočtu Unie nebo“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

odův. AR bod i) 

1. část: celé znění kromě slov „a veřejné“ 

2. část: tato slova 

 
odův. AR bod vii) 

1. část: celé znění kromě slov „nekalostí, porušování předpisů, podvodů či“ (pouze druhý 

výskyt v textu) 

2. část: tato slova 

 
odův. AT bod ix) 

1. část: „vzhledem k tomu, že daňoví poradci hrají klíčovou roli při zprostředkování 

agresivního daňového plánování, neboť společnostem pomáhají zřizovat složité 

právní konstrukce, aby využily nesouladu a nedostatků, které vznikají v důsledku 

rozdílných daňových systémů;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že zásadní přezkum režimu daně z příjmů právnických osob 

nelze provést bez rozboru postupů těchto poradenských společností; vzhledem 

k tomu, že takové šetření se musí zaměřit i na posouzení střetu zájmů, který je pro 

tyto společnosti charakteristický, neboť tyto společnosti poskytují vnitrostátním 

vládám poradenství o ustavení daňových systémů a zároveň radí podnikům, jak 

nejlépe v rámci těchto systémů optimalizovat jejich daňové povinnosti;“ 

 
příloha doporučení A1 název 

1. část: celé znění kromě slova „veřejně“ 

2. část: toto slovo 

 
příloha doporučení A1 návětí 

1. část: celé znění kromě slova „veřejně“ 

2. část: toto slovo 

 
příloha doporučení A7 odrážka 1 

1. část: celé znění kromě slov „nekalostí, porušování předpisů, podvodů či“ (pouze druhý 

výskyt v textu) 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Pozměňovací návrh 4 byl zrušen. 
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9. Vztahy EU-Čína 

Zpráva: Bas Belder (A8-0350/2015) 

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

poznámky 

§ 36 § původní znění odděl. +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 42 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 45 § původní znění odděl. +  

§ 47 § původní znění odděl. +  

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 58 § původní znění odděl. +  

§ 62 § původní znění odděl. +  

§ 64 1 + 76 poslanců  +  

odův. AB § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 554, 50, 99 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 47 

ECR: § 36, 58 

PPE: odův. AB, § 45, 62 
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Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§38 

1. část: celé znění kromě slov „vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, aby prověřila možnosti vytvoření 

společného přístupu k Číně se Spojenými státy všude tam, kde by to přispělo k 

prosazování zájmů EU“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 48 

1. část: „zdůrazňuje význam vzájemné důvěry a spolupráce mezi Čínou a EU a dalšími 

významnými mezinárodními subjekty při řešení otázek globální bezpečnosti;“ 

2. část: „doufá, že Čína podpoří iniciativy vedené EU a USA zaměřené na ukončení 

porušování mezinárodního práva, jež vyústilo v konflikt na východní Ukrajině, a na 

obnovení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny po ruské agresi;“ 

 
ECR: 

§ 54 

1. část: „je nadále velmi znepokojen skutečností, že Čína je v současnosti největším 

světovým „popravčím“ a bez ohledu na mezinárodní minimální standardy pro 

uplatňování trestu smrti v tajnosti stále ukládá trest smrti tisícům osob ročně;“ 

2. část: „znovu zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti 

a postupnému rozvoji lidských práv;“ 

 
PPE: 

§ 51 

1. část: „vybízí EU, aby i nadále naléhala na zlepšování situace v oblasti lidských práv v 

Číně v rámci každého dialogu na jakékoliv úrovni“ 

2. část: „a aby začleňovala doložku o lidských právech do všech dvoustranných dohod 

sjednaných s Čínou;“ 
 

Různé 

Reinhard Bütikofer předložil následující ústní pozměňovací návrh k bodu 42: 

„42. je nadále znepokojen stupňujícím se napětím mezi stranami v Jihočínském moři, a vyzývá proto 

všechny zúčastněné strany, aby se vyvarovaly jednostranných provokací v Jihočínském moři, a 

zdůrazňuje význam mírového urovnání sporů, které se opírá o mezinárodní právo a využívá pomoci 

nestranného mezinárodního smírčího řízení, např. v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o 

mořském právu (UNCLOS); lituje, že Čína odmítá uznat jak působnost Úmluvy Organizace spojených 

národů o mořském právu, tak i příslušnost Rozhodčího soudu; vyzývá Čínu, aby znovu zvážila svůj 

postoj a vyzývá ostatní strany, včetně Číny, aby dodržovaly konečné rozhodnutí UNCLOS; domnívá 

se, že pokroku v otázce případného mírového řešení napětí v oblasti Jihočínského a Východočínského 

moře lze dosáhnout jednáním a společným uplatňováním kodexů chování upravujících mírové 

využívání dotčených mořských oblastí, včetně vytvoření bezpečných obchodních tras a zavedení 

rybolovných kvót nebo určení oblastí pro využívání zdrojů; připojuje se k naléhavé výzvě z 26. 

summitu zemí ASEAN usilující o urychlené přijetí Kodexu chování pro Jihočínské moře; vítá 

nedávnou dohodu mezi Čínou a ASEAN o urychlení konzultací ohledně kodexu chování při řešení 

sporů v Jihočínském moři; bere na vědomí tchajwanskou Mírovou iniciativu pro Jihočínské moře, 

jejímž cílem je dosažení shody ohledně kodexu chování a zavedení mechanismu umožňujícího všem 

stranám spolupracovat při společném využívání přírodních a mořských zdrojů v regionu; podporuje 

veškerá opatření, která umožní, aby se Jihočínské moře stalo „mořem míru a spolupráce;“ 
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10. Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární 

pomoc 

Zpráva: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015) 

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

poznámky 

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 14 § původní znění odděl. +  

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH - 308, 384, 10 

4/JH - 142, 548, 11 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 40 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 47 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 51 § původní znění odděl. +  

§ 56 § původní znění odděl. +  

§ 57 § původní znění odděl. +  

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 395, 63, 244 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 34 (3. a 4. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 13 

ENF: § 14, 56, 57 

GUE/NGL: § 51 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 20 

1. část: „zdůrazňuje, že ženy zastávají v situaci, kdy probíhá nebo proběhl konflikt, ústřední 

úlohu, jelikož na krizi reagují jako první a drží své rodiny a komunity v 

pospolitosti;“ 

2. část: „vyzývá dárce a vlády, aby začlenily rovnost žen a mužů do humanitárních 

programů a aby podpořily posílení postavení žen a dívek;“ 

 
§ 23 

1. část: „vyzývá humanitární subjekty, aby začlenily strategie k předcházení násilí na 

základě pohlaví a k jeho zmírňování do všech odvětvových zásahů, což přispěje 

k nalezení nových finančních nástrojů EU, a aby za tímto účelem vzaly v potaz 

revidované pokyny pro začlenění zásahů proti násilí na základě pohlaví do 

humanitárních akcí, které připravil klastr pro globální ochranu;“ 

2. část: „domnívá se také, že humanitární subjekty (včetně EU) by měly v rámci 

připravenosti i reakcí na katastrofy ve všech fázích vést konzultace s dívkami a 

chlapci (zejména s dospívajícími dívkami);“ 

 
§ 47 

1. část: celé znění kromě slova „bezpodmínečné“ 

2. část: toto slovo 

 
ENF: 

§ 11 

1. část: celé znění kromě slov „migrantů, lidí žijících s HIV, osob LGBTI“ 

2. část: tato slova 

 
§ 13 

1. část: „zdůrazňuje, že je třeba rozšířit Úmluvu o uprchlících a úmluvu z Kampaly tak, aby 

se vztahovaly také na ochranu a pomoc vysídleným osobám po celém světě a na lidi 

postižené změnou klimatu i na jejich ochranu před různými formami násilí, jako je 

obchodování s lidmi, genderové násilí, násilí ve městech a ekonomické násilí, neboť 

mohou mít opodstatněnou obavu z pronásledování nebo jim může hrozit vážná 

újma;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že migrantům musí být nabídnuta tatáž úroveň ochrany práv jako všem 

ostatním skupinám v krizových situacích; vyzývá k tomu, aby se pozornost věnovala 

zejména zranitelným skupinám, jako jsou migranti, osoby bez státní příslušnosti a 

uprchlíci, kteří jsou v humanitární debatě často opomíjeni; vyzývá k vytvoření nové 

generace nástrojů na ochranu lidských práv, které by pomohly ochránit tyto skupiny 

osob;“ 
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GUE/NGL: 

odův. J 

1. část: celé znění kromě slov „jež se bude opírat o nové partnerství veřejného a soukromého 

sektoru, pokud jde o inovativní připravenost a nové metody poskytování pomoci“ 

2. část: tato slova 

 
odův. N 

1. část: „vzhledem k tomu, že je potřeba více rozvíjet důvěru a spolupráci mezi subjekty 

soukromého sektoru, nevládními organizacemi, místními orgány, mezinárodními 

organizacemi a vládami;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že obchodní zdroje, odborné znalosti, dodavatelské řetězce, 

výzkumné a vývojové kapacity a logistika mohou pomoci k zajištění efektivnější 

připravenosti a humanitární činnosti;“ 

 
PPE, ECR: 

odův. I 

1. část: „vzhledem k tomu, že ženy a děti jsou v oblastech postižených katastrofou v 

průběhu mimořádných situací i po jejich skončení velice zranitelné a čelí 

neúměrnému riziku, ale také zneužívání, marginalizaci, infekcím a sexuálnímu násilí 

či násilí na základě pohlaví používanému jako zbraň; vzhledem k tomu, že ženy a 

děti čelí zvýšeným rizikům v důsledku nuceného vysídlování a zhroucení běžných 

struktur v oblasti ochrany a podpory; vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární 

právo požaduje, aby byla dívkám a ženám, které byly za války znásilněny, bez 

jakékoliv diskriminace poskytnuta veškerá nezbytná lékařská péče;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace uvádí umělé přerušení 

těhotenství prováděné v nebezpečných podmínkách za jednu ze tří nejčastějších 

příčin úmrtí matek;“ kromě slov „tří nejčastějších“ 

3. část: „tří nejčastějších“ 

4. část: „vzhledem k tomu, že k hlavním výzvám v uprchlických táborech patří zdraví 

matek, psychologická péče pro znásilněné ženy, vzdělávání a školní docházka 

vysídlených dětí;“ 

 
§ 21 

1. část: „naléhavě žádá, aby se poskytování humanitární pomoci řídilo mezinárodním 

humanitárním právem a aby se na humanitární pomoc ze strany EU nevztahovala 

omezení uložená dalšími partnerskými dárci; vyjadřuje znepokojení  nad tím, že se 

znásilňování a jiné formy sexuálně motivovaného a genderově podmíněného násilí 

páchaného na ženách a dívkách stále používá jako válečná zbraň v naléhavých 

humanitárních situacích, a odsuzuje tuto skutečnost; zdůrazňuje, že toto násilí, je 

třeba i spolu s jeho fyzickými a psychickými následky řešit; vyzývá k tomu, aby byl 

přijat globální závazek s cílem zajistit,“ 

2. část: „aby byly ženy a dívky v každé nouzové nebo krizové situaci od počátku v bezpečí, 

jak to požaduje mezinárodní humanitární právo a Ženevské úmluvy a její dodatkové 

protokoly, tím, že se bude věnovat pozornost zvýšenému riziku sexuálně 

motivovaného násilí a násilí na základě pohlaví, že bude zaručeno stíhání pachatelů 

těchto činů a zajištěno, aby ženy a dívky měly přístup k celé řadě služeb v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví,“ 

3. část: „včetně bezpečného přerušení těhotenství v situacích humanitárních krizí“ 

4. část: „a že s nimi nebude zacházeno nelidským způsobem;“ 
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PPE, ENF, ECR: 

§ 34 

1. část: „zdůrazňuje, že k pokrytí chybějících finančních prostředků jsou zapotřebí 

celosvětová opatření; vyzývá ke zřízení globálního fondu pro humanitární pomoc, 

jenž by podpořil účast a začlenění dárců, kteří nejsou členy Výboru pro rozvojovou 

pomoc, a sdružoval by všechny stávající mezinárodní finanční mechanismy a 

společné fondy (fondy OSN pro nouzové situace, Centrální fond OSN pro nouzové 

situace, svěřenské fondy apod.)“  

2. část „a byl by doplňován dobrovolnými i povinnými finančními platbami vlád, 

soukromého sektoru a regionálních organizací; navrhuje, že povinné platby by se 

mohly využívat k pokrytí chybějících financí v závazcích na poskytování 

humanitární pomoci v případě krizí úrovně 3, na podporu připravenosti, zajištění 

balíčku odolnosti sociální ochrany pro dlouhodobé uprchlíky nebo k řešení 

neočekávaných mimořádných situací, jako je mimo jiné Ebola;“ kromě slov „i 

povinnými“ a „povinné“ 

3. část: „i povinnými“  

4. část: „povinné“ 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 40 

1. část: celé znění kromě slov „soukromý sektor“ 

2. část: tato slova 

 
§ 46 

1. část: „zdůrazňuje, že inovace by měly vycházet z mnoha zdrojů a zejména ze znalostí 

postiženého obyvatelstva, občanské společnosti a místních komunit, jimž je pomoc 

nejvíce určena; zdůrazňuje význam posílení minimálních humanitárních standardů 

pro obnovu základních veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví, přístřeší, 

voda a hygienická opatření, ve všech složkách humanitární pomoci; je přesvědčen, 

že partnerství soukromého a veřejného sektoru a meziodvětvová partnerství – kdy 

veřejný i soukromý sektor sdílí tytéž hodnoty a priority, které uvádí obchodní cíle do 

souladu s rozvojovými cíli EU a dodržují mezinárodní standardy v oblasti účinnosti 

rozvoje – mohou představovat způsob, jak doplnit veřejnou reakci na rostoucí 

humanitární potřeby“ kromě slov „partnerství soukromého a veřejného sektoru a“ a 

„kdy veřejný i soukromý sektor sdílí tytéž hodnoty a priority, které uvádí obchodní 

cíle do souladu s rozvojovými cíli EU a dodržují mezinárodní standardy v oblasti 

účinnosti rozvoje“ 

2. část: „partnerství soukromého a veřejného sektoru a“ a „kdy veřejný i soukromý sektor 

sdílí tytéž hodnoty a priority, které uvádí obchodní cíle do souladu s rozvojovými 

cíli EU a dodržují mezinárodní standardy v oblasti účinnosti rozvoje“ kromě slov 

„obchodní cíle“ 

3. část: „obchodní cíle“ 

4. část: „konstatuje, že peněžitá pomoc, pokud je řádně sladěna se zásadami účinnosti 

pomoci, je dobrým příkladem inovace v humanitární pomoci;“ 
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11. Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů 

Zpráva: Edouard Martin (A8-0309/2015) 

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

poznámky 

§ 5 2 zpravodaj  +  

§ 6 3 zpravodaj  +  

§ 7 § původní znění odděl. -  

§ 8 § původní znění JH - 219, 424, 57 

podnázev 3 § původní znění odděl./E

H 

+ 458, 207, 34 

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH + 396, 280, 20 

§ 12 § původní znění dílč.   

1/JH + 441, 233, 22 

2/JH + 517, 174, 6 

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 398, 282, 19 

§ 14 § původní znění odděl./E

H 

+ 352, 340, 6 

§ 16 § původní znění odděl. -  

§ 17 § původní znění dílč.   

1/JH + 598, 84, 15 

2/JH + 402, 210, 85 

3/JH + 548, 89, 51 

4/JH + 540, 114, 44 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

5/JH + 486, 119, 94 

6/JH + 539, 68, 90 

§ 18 § původní znění odděl. +  

§ 19 § původní znění dílč.   

1/JH + 507, 168, 23 

2/JH + 392, 255, 44 

3/JH + 691, 5, 5 

4/JH + 362, 315, 21 

5/JH + 483, 116, 95 

6/JH + 531, 156, 10 

§ 23 § původní znění odděl./E

H 

+ 484, 204, 7 

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

za § 29 4 + 76 poslanců JH + 362, 329, 9 

odův. D § původní znění JH + 402, 244, 52 

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 380, 266, 52 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. H § původní znění odděl./E

H 

+ 397, 289, 10 

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 441, 245, 15 

odův. M § původní znění dílč.   

1/JH + 519, 167, 11 

2/JH - 337, 346, 10 

odův. O § původní znění JH + 410, 267, 23 

odův. P § původní znění JH + 534, 116, 52 

odův. Q 1 + 76 poslanců JH + 526, 118, 57 

§ původní znění JH ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 467, 118, 116 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: pn. 1, 4, odův. O, Q, § 12, 17, 19 

PPE: § 12, 17 

Verts/ALE: odův. D, E (2. část), I (2. část), M, O, § 8, 12 (2. část) 

GUE/NGL: odův. P 

ECR: § 12 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: odův. D, E, H, O 

PPE: § 7, 8 

ALDE: odův. Q, § 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 29 

GUE/NGL: odův. Q, § 18 

ECR: § 7 podnázev 3, § 14 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

odův. M 

1. část: celé znění kromě slov „zabývající se všemi stávajícími opatřeními, jež omezují nebo 

podmiňují dovozy energie“ 

2. část: tato slova 

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_CS.doc 19 PE 573.976 

Verts/ALE: 

odův. E 

1. část: „vzhledem k tomu, že evropský průmysl základních kovů čelí závažnému úniku 

investic do třetích zemí“ 

2. část: zbývající část 

 
odův. I 

1. část: celé znění kromě slov „vzhledem k tomu, že až se v budoucnu zdraží povolenky na 

emise z evropského systému obchodování s emisemi (ETS), pravděpodobně dojde 

ke konkurenčnímu šoku“ 

2. část: tato slova 

 
ALDE: 

§ 27 

1. část: celé znění kromě slov „navrhuje fázi předběžného šetření v délce maximálně 

jednoho měsíce s cílem prvotně přezkoumat stížnosti týkající se dumpingu 

a subvencí, která bude moci na základě prvních zjištění vést k preventivním 

nápravným opatřením a následně k hlubšímu šetření“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 26 

1. část: „vyzývá k tomu, aby Evropa přijala diplomatické kroky týkající se surovin pro 

výrobu kovů založené na strategických partnerstvích s cílem sdílet přidanou hodnotu 

mezi evropskými zeměmi a zeměmi produkujícími suroviny takovým způsobem, 

který by podporoval rozvoj odborných pracovních míst v celém hodnotovém 

řetězci“ 

2. část: zbývající část 

 
ECR: 

§ 29 

1. část: „zdůrazňuje, že korozivzdorná ocel a hliník jsou stejně jako veškeré základní kovy 

předmětem celosvětové hospodářské soutěže; domnívá se, že je naléhavé, aby 

Evropská komise ve svých analýzách a srovnáních zvolila světový trh jako 

referenční trh a neomezovala svá šetření při definování relevantního zeměpisného 

trhu pouze na vnitřní trh; vyzývá k tomu, aby bylo provedeno posouzení dopadu 

výrobních kapacit, jež by mělo mimo jiné zohlednit podniky a pracovní místa, a to 

předtím, než GŘ Komise pro hospodářskou soutěž přijme jakákoli rozhodnutí, a 

vyzývá k tomu, aby závěry tohoto posouzení byly začleněny do konečných 

veřejných materiálů poskytnutých zúčastněným stranám; vyzývá k přezkumu 

politiky v oblasti hospodářské soutěže a pravidel státní podpory k usnadnění 

veřejných zásahů s cílem zachovat sociální a regionální soudržnost, zlepšit pracovní 

a environmentální normy nebo řešit obavy v oblasti veřejného zdraví;“   

2. část: „vyzývá k tomu, aby byl dopředu zohledňován dopad každého rozhodnutí GŘ pro 

hospodářskou soutěž na zaměstnanost, a aby byl objektivně zdůvodněn nebo 

případně kompenzován zaměstnancům, jež byli postiženi opatřeními k nápravě 

zneužívání dominantního postavení; vyzývá k lepšímu zapojení sociálních partnerů a 

zejména organizací pracovníků a odborů na úrovni členských států i na úrovni EU s 

cílem zabránit praktikám sociálního dumpingu v tomto odvětví a zajistit tvorbu 

kvalitních pracovních míst; vyzývá k zapojení pracovníků do rozhodovacích postupů 

v průmyslu;“  
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S&D, PPE, ECR: 

§ 11 

1. část: celé znění kromě slov „očekává v této souvislosti s nadějí konání konference o 

klimatu COP21 v Paříži“ a „zdůrazňuje skutečnost, že takováto mezinárodní dohoda 

musí nezbytně obsahovat spolehlivé závazky zemí s nejvyššími emisemi;“ 

2. část: „očekává v této souvislosti s nadějí konání konference o klimatu COP21 v Paříži“ 

3. část: „zdůrazňuje skutečnost, že takováto mezinárodní dohoda musí nezbytně obsahovat 

spolehlivé závazky zemí s nejvyššími emisemi;“ 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 12 

1. část: „konstatuje, že při zohlednění dovozu i vývozu začleňuje regulační mechanismus na 

hranicích v souvislosti s uhlíkem do evropské regulace model snižování emisí také 

se zaměřením na spotřebu na daném území a že tento přístup „zdola nahoru“ je 

výhodný v tom, že jej lze rozšířit jako všeobecně platné řešení při dodržení 

pravomoci každého státu rozhodovat o vlastní úrovni ambicí politiky v oblasti 

změny klimatu, poté co bude provedeno pečlivé posouzení dopadů;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby zajistila, aby budoucí obchodní dohody obsahovaly 

ustanovení, která významně zlepší vývozní příležitosti a přístup na trh pro evropské 

výrobky ze základních kovů; znovu opakuje, že by Komise měla do regionálních, 

dvoustranných a vícestranných dohod o volném obchodu zahrnout zákaz postupů 

narušujících hospodářskou soutěž v oblasti surovin (dvojí ceny, vývozní omezení);“  

 
PPE, ECR: 

§ 13 

1. část: „zdůrazňuje, že veškerá opatření, jež mají dopad na obchod, musí být v souladu s 

mezinárodními obchodními dohodami; tvrdí, že cíle politiky v oblasti změny 

klimatu týkající se ochrany života a zdraví lidí, zvířat a rostlin, jako je zachování 

vyčerpatelných přírodních zdrojů, pokud jsou uplatňovány nediskriminačním 

způsobem, a nikoli jako skryté omezení, odpovídají výjimkám stanoveným v článku 

XX dohody GATT; upřesňuje, že změna klimatu, vzhledem k její globální povaze, 

by měla získat právní pozornost; připomíná skutečnost, že ovzduší s nízkým 

obsahem uhlíku (čisté ovzduší) je již nyní vnímáno jako vyčerpatelný přírodní zdroj, 

a proto by mělo být považováno za veřejný statek;“ 

2. část: „upřesňuje dále, že odvetná opatření by nemohla být uskutečňována jako důsledek 

kompenzačních opatření na hranicích, aniž by byla porušena pravidla mezinárodního 

obchodu a aniž by existovalo riziko odsouzení; opakuje, že cílem není v žádném 

případě ochrana evropských průmyslových odvětví, ale snaha o dosažení 

rovnocenných podmínek s jejich zahraničními konkurenty;“ 
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Verts/ALE, GUE/NGL, ECR: 

§ 17 

1. část: „vyjadřuje politování nad tím, že režim pro kompenzace nepřímých nákladů 

založený na státní podpoře se stal novým zdrojem nekalé hospodářské soutěže na 

jednotném trhu EU mezi výrobci s vysokou energetickou náročností, z nichž někteří 

získávají finanční podporu od svých orgánů veřejné správy“ 

2. část: „naléhavě vyzývá k tomu, aby byla tato kompenzace harmonizována a, je-li to 

odůvodněné, probíhala na evropské úrovni, aby se zajistily rovné podmínky s 

globálními konkurenty a mezi evropskými výrobci a aby se zajistila účinná ochrana 

proti úniku uhlíku“ 

3. část: „konstatuje, že to zvláště platí pro šest neželezných kovů, s nimiž se obchoduje za 

ceny určované globální poptávkou a nabídkou, jež jsou většinou stanovovány na 

Londýnské burze“ 

4. část: „chápe proto, že producenti základních kovů jsou pouhými „příjemci cen“, kteří 

nemají možnost přenést zvýšené náklady na své zákazníky; dochází k závěru, že je 

nezbytné zachovat kompenzace za nepřímé emise; odkazuje na dohodu o vytvoření a 

uplatňování rezervy tržní stability (2014/0011/COD), v níž se uvádí, že „v zájmu 

dosažení cíle, kterým je nastavení rovných podmínek pro všechny, by tento přezkum 

měl zvážit i zavedení harmonizovaných opatření, jejichž účelem by byla 

kompenzace nepřímých nákladů na úrovni Unie“ 

5. část: „odkazuje v této souvislosti na nařízení Rady (ES) 1/2003 o provádění pravidel 

hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1 a na články 107 a 

108 Smlouvy o fungování Evropské unie“ 

6. část: „vyzývá Komisi, aby přezkoumala dopad různých programů na podporu energetiky 

na maloobchodní ceny energie, které nepřímo ovlivňují konkurenceschopnost 

energeticky náročných průmyslových odvětví v jednotlivých členských státech“ 

 

                                                 
1 Úř. věst. L 001, 4.1.2003, s. 1. 
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PPE, Verts/ALE, ECR: 

§ 19 

1. část: „naléhavě žádá, aby byly bezplatné povolenky pro nejúčinnější zařízení v odvětvích, 

v nichž dochází k výraznému úniku uhlíku, přidělovány podle programů investic do 

nových zařízení, do výzkumu a vývoje (včetně zachycování a ukládání CO2 (CCS) a 

zachycování a využívání CO2 (CCU)) a do odborného vzdělávání pracovníků, a to 

co nejdříve a v každém případě od roku 2018 a během čtvrté fáze pokrývající období 

2021–2030, s cílem plnit vysoké standardy ochrany klimatu a životního prostředí a 

dodržovat pracovní práva“ kromě slov „do nových zařízení, do výzkumu a vývoje 

(včetně zachycování a ukládání CO2 (CCS) a zachycování a využívání CO2 (CCU)) 

a do odborného vzdělávání pracovníků, a to co nejdříve a v každém případě od roku 

2018 a během čtvrté fáze pokrývající období 2021–2030“ 

2. část: „do nových zařízení, do výzkumu a vývoje (včetně zachycování a ukládání CO2 

(CCS) a zachycování a využívání CO2 (CCU)) a do odborného vzdělávání 

pracovníků, a to co nejdříve a v každém případě od roku 2018 a během čtvrté fáze 

pokrývající období 2021–2030“ 

3. část: „zdůrazňuje, že je rozhodně třeba investovat do výzkumu a vývoje, aby Evropa i 

nadále zůstala střediskem excelence, pokud jde o výrobu základních kovů; 

připomíná, že odvětví, jež investují, nejlépe překonávají krize“ 

4. část: „vyzývá k tomu, aby byly příjmy z dražeb systému obchodování s emisemi použity 

k financování klimatických opatření v EU a v rozvojových zemích, včetně investic 

do obnovitelné energie a projektů energetické účinnosti v průmyslových odvětvích“ 

5. část: „podporuje plány v rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 na 

vytvoření zařízení (NER400) pro zachycování a ukládání CO2, inovativní 

obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíkové inovace v průmyslových odvětvích, jak 

je stanoveno v závěrech Evropské rady ze dne 23. října 2014; navrhuje, aby pilotní a 

demonstrační projekty v oblasti zachycování, využívání a ukládání uhlíku byly 

součástí programů pro financování nízkouhlíkových technologií podporovaných 

Komisí v souvislosti s fondem NER 300 a budoucím fondem NER 400 s tím, že by 

se finanční riziko rozdělilo mezi poskytovatele finančních prostředků 

a provozovatele;“ 

6. část: „připomíná význam veřejných investic a, v evropském kontextu, význam prostředků 

z programu Horizont 2020 při zvyšování environmentální a energetické účinnosti 

průmyslu základních kovů, včetně dosažení nižších emisí uhlíku v souladu s cíli 

strategie Evropa 2020; považuje odborné vzdělávání pracovníků v oblasti používání 

nízkouhlíkových technologií a postupů v průmyslových odvětvích za strategickou 

investici, jež by měla být plně začleněna do programů podporovaných Komisí k 

financování přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství“ 
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12. Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze 

dne 10. června 2015  

Návrhy usnesení: B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-

1361/2015 

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

poznámky 

Návrh usnesení politické skupiny 

B8-1349/2015  PPE EH - 203, 415, 70 

Společný návrh usnesení RC-B8-1351/2015  

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

§ 3 § původní znění JH + 547, 124, 20 

§ 5 § původní znění JH - 322, 325, 39 

§ 7 § původní znění JH + 514, 150, 21 

§ 10 § původní znění JH - 320, 329, 38 

odův. H § původní znění dílč.   

1/JH + 347, 327, 14 

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) EH + 327, 293, 61 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1351/2015  S&D  ↓  

B8-1358/2015  ALDE  ↓  

B8-1359/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1360/2015  ECR  ↓  

B8-1361/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: § 3, 5, 7, 10 
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Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. H 

1. část: „vzhledem k tomu, že Komise nevyhověla žádosti Parlamentu, aby zahájila 

podrobné monitorování situace v Maďarsku, pokud jde o demokracii, právní stát a 

základní práva;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že Komise ve svém prohlášení učiněném v rámci rozpravy na 

plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. prosince 2015 uvedla, že je 

připravena využít veškerých prostředků, které má k dispozici, včetně řízení o 

porušení práva, aby zajistila, aby Maďarsko, stejně jako jakýkoli jiný členský stát, 

plnilo své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a respektovalo hodnoty 

Unie zakotvené v článku 2 SEU; vzhledem k tomu, že Komise je toho názoru, že 

podmínky pro využití rámce právního státu nejsou ve vztahu k Maďarsku v této fázi 

naplněny“ 

 


