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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. Zdraví zvířat ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (pro zamítnutí návrhu Rady 

požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1 EFDD JH - 78, 613, 13 

postoj Rady schválení bez hlasování 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1 
 

 

2. Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do 

vzdělávacích zařízení ***I 

Zpráva: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1 výbor  +  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 584, 94, 32 

 

 

 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

148 + 40 poslanců JH - 243, 454, 12 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

výbor EH + 549, 151, 9 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělené hlasování 

41 výbor JH + 524, 180, 3 

98 výbor odděl. +  

99 výbor odděl. +  

čl. 1 § 1 písm. a) 146 + 40 poslanců JH - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE JH - 194, 513, 3 

44 výbor  +  

čl. 1 § 2 písm. a) 140Z Verts/ALE  -  

čl. 1 § 2 písm. d) 141Z Verts/ALE  -  

čl. 1 § 3 150 ECR JH - 94, 613, 5 

137 EFDD JH - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE JH - 150, 545, 18 

48 výbor  +  

čl. 1 § 4 154 ECR JH - 136, 569, 7 

čl. 6 § 1 za písm. b) 151 ECR JH - 132, 569, 10 

čl. 6 za § 4 152 ECR JH - 140, 562, 3 

čl. 8 § 6 143= 

147= 

Verts/ALE,  

+ 40 poslanců 

JH - 170, 484, 55 

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

poznámky 

čl. 9 § 3 97 výbor  +  

153 ECR JH ↓  

článek 11 101 výbor  +  

144 Verts/ALE  -  

článek 14 155Z ECR  -  

110/ 

112-

114 

výbor  +  

111 výbor  +  

145 Verts/ALE JH ↓  

čl. 25 § 2 156 ECR JH - 153, 524, 34 

136 výbor  +  

za odův. 1 138 Verts/ALE  -  

za odův. 14 149 ECR JH - 138, 569, 4 

hlasování: návrh Komise JH + 451, 243, 18 

hlasování: legislativní usnesení  hlasování odloženo  

(čl. 61 odst. 2 jednacího řádu) 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: pn. 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: návrh Komise 

ECR: pn. 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: pn. 98, 99 
 

Různé 

Tibor Szanyi (skupina S&D) vzal zpět svůj podpis z pozměňovacích návrhů 146 a 147. 
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4. Harmonizované indexy spotřebitelských cen ***I 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

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

poznámky 

celé znění, svazek č. 1 2 výbor  +  

svazek č. 2 1 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti 

podvodům 

Zpráva: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

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

poznámky 

§ 11 1 ENF  -  

§ 22 2 ENF  -  

§ 25 3 ENF  -  

§ 26 § původní znění dílč.   

1/JH + 569, 69, 73 

2/JH + 536, 159, 11 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 31 § původní znění dílč.   

1/JH + 649, 11, 49 

2/JH + 652, 25, 26 

3/JH + 669, 9, 26 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 36 4Z ENF  -  

§ 41 5 ENF  -  

§ 48 § původní znění dílč.   

1/JH + 618, 40, 54 

2/JH + 648, 33, 27 

za § 49 10 EFDD EH - 320, 361, 23 

§ 52 6Z ENF JH - 135, 541, 14 

§ 53 7Z ENF JH - 144, 519, 27 

za § 56 11 EFDD EH + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

§ 59 8 ENF  -  

za § 63 13 EFDD EH + 336, 277, 93 

§ 69 14 EFDD  +  

§ 75 9 ENF  -  

§ 76 § původní znění JH + 447, 32, 231 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 576, 50, 84 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 52, 53, 76 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 26 

1. část: „vyzývá Komisi, aby na základě požadavků stanovených ve Stockholmském 

programu rozvinula systém důsledných ukazatelů a snadno použitelných, jednotných 

kritérií k měření úrovně korupce v členských státech a aby vyhodnotila 

protikorupční politiky členských států; je znepokojen, pokud jde o spolehlivost a 

kvalitu údajů pocházejících z členských států; vyzývá proto Komisi, aby úzce 

spolupracovala s členskými státy s cílem zajistit poskytování komplexních, přesných 

a spolehlivých údajů a měla při tom na paměti cíl spočívající v úplném provádění 

systému jednotného auditu;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby vytvořila index korupce s cílem rozčlenit členské státy do 

kategorií;“ 
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§ 31 

1. část: „naléhavě vyzývá Komisi, aby pokračovala ve striktní politice přerušování a 

pozastavování plateb v souladu s příslušným právním základem;“ 

2. část: „vítá skutečnost, že Komise přijala nové rozhodnutí o mechanismu včasného 

varování; očekává vytvoření komplexního systému včasného odhalování rizik a 

vylučování hospodářských subjektů, který má Komise navrhnout; vyzývá Komisi, 

aby členské státy a místní orgány lépe informovala o provádění své politiky“ 

3. část: „s ohledem na to, že by tento proces neměl být oslabován politickými úvahami;“ 

 
§ 48 

1. část: „poukazuje na to, že definice, klasifikace a způsob zjišťování a hlášení nesrovnalostí 

se v rámci členských států i mezi členskými státy nadále liší, převážně v důsledku 

rozcházejících se definicí nesrovnalostí; zastává názor, že je nutná další harmonizace 

a vítá v této souvislosti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 

2015 o podávání zpráv o nesrovnalostech pro doplnění nařízení o společných 

ustanoveních; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci politiky soudržnosti 

zavedly soudržné strategie přístupu k nesrovnalostem a boje proti podvodům; vítá 

preventivní a nápravná opatření, která Komise přijala s cílem zamezit podvodným 

nesrovnalostem,“ 

2. část: „včetně přerušení 193 plateb v rámci politiky soudržnosti;“ 

 
PPE: 

§ 29 

1. část: „zdůrazňuje význam přístupu k informacím a transparentnosti lobbingu i využívání 

finančních prostředků EU na podporu činnosti nezávislých organizací v této oblasti, 

mimo jiné k zavedení finanční podpory“ 

2. část: „pro přeshraniční investigativní žurnalistiku;“ 
 

 

6. Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského 

parlamentu 

Zpráva: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

4 + 40 poslanců  -  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 365, 327, 8 

§ 7 § původní znění dílč.   

1/JH + 667, 33, 3 

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

poznámky 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 316, 390, 2 

§ 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 364, 338, 7 

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 463, 223, 19 

3 +  

§ 11 § původní znění JH + 354, 347, 10 

§ 12 § původní znění odděl. +  

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 419, 262, 21 

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 348, 337, 20 

3/EH + 360, 335, 8 

§ 15 § původní znění odděl. +  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 18 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

3/EH + 404, 283, 15 

§ 20 § původní znění odděl. +  

§ 21 § původní znění JH - 335, 350, 21 

§ 23 § původní znění JH + 479, 200, 24 

§ 24 § původní znění odděl. -  

§ 26 § původní znění dílč.   

1/JH + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

§ 29 § původní znění dílč.   

1/JH + 533, 158, 16 

2/JH + 352, 340, 11 

§ 32 § původní znění JH - 339, 346, 15 

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 355, 342, 2 

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

za § 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 363, 328, 11 

§ 36 § původní znění JH + 568, 124, 13 

práv. východ. 9 § původní znění odděl. +  

za práv. východ. 24 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 353, 345, 12 

odův. A § původní znění JH + 576, 78, 55 

odův. B § původní znění JH + 555, 55, 88 

odův. C § původní znění JH + 627, 30, 49 

odův. E § původní znění dílč.   

1/JH + 550, 63, 89 

2/JH + 361, 284, 58 

odův. F § původní znění JH + 607, 48, 45 

odův. H § původní znění odděl. +  

odův. L § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 360, 320, 26 

odův. P § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Q § původní znění odděl. +  

odův. T § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. W § původní znění JH + 505, 168, 24 

odův. X § původní znění odděl. +  

odův. Z § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: návrh usnesení výboru FEMM (celé 

znění) 

JH + 453, 173, 79 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ALDE: § 23 

S&D: odův. A, B, C, E, F, W; § 36 

ECR: § 7 (1. část), 11, 14 (2. část), 21, 26 (2. část), 29, 32 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: práv. východ. 9 

PPE: § 11, 12, 15, 20, 24, 32; odův. H, Q, W, X 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 8 

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

2. část: tato slova 

 
ECR: 

§ 7 

1. část: „vyzývá příslušné útvary, aby pokračovaly v práci na zvláštních opatřeních 

zaměřených na podporu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;“ 

2. část: „vyslovuje politování nad tím, že většina úřednic pracujících v EP zaujímá pozice, 

které patří do funkční skupiny asistentů (AST); vyzývá k provedení každoroční 

analýzy situace týkající se rovnosti žen a mužů v Parlamentu založené na údajích 

rozčleněných podle pohlaví, a to na všech úrovních zaměstnanecké struktury a 

politických orgánů, včetně parlamentních asistentů, a aby byly tyto údaje 

zveřejňovány;“ 

 
PPE: 

§ 5 

1. část: „vyzývá k neustálému rozvoji sítě pro gender mainstreaming, v níž jsou kromě 

výborů zastoupeny i meziparlamentní delegace, a k jejímu plnému zapojení do 

pravidelného monitorování situace ve všech politických oblastech z hlediska 

rovnosti žen a mužů; konstatuje, že je třeba, aby se do této sítě více a aktivně zapojili 

poslanci EP“ 

2. část: „a žádá, aby byli do sítě začleněni náhradníci poslanců jak ve výborech, tak v 

delegacích, aby se zvýšilo zapojení;“ 
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§ 10 

1. část: „konstatuje, že skupina na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví a rozmanitost 

odpovídá za přijetí akčního plánu pro podporu rovnosti a rozmanitosti v Parlamentu 

a za zajištění jeho provádění; vyzývá skupinu na vysoké úrovni, aby za podpory 

příslušných útvarů předložila komplexní plán pro dosažení rovného postavení žen a 

mužů,“ 

2. část: „v němž by bylo uvedeno, jak do roku 2020 zvýšit zastoupení žen na pozicích 

středního a vyššího vedení o 40 %;“ 

3. část: „vyzývá generální ředitelství pro personál a politické skupiny, aby při navrhování 

kandidátů na funkci vedoucích oddělení na uvolněná místa uvažovaly o výběru 

jednoho kandidáta mezi muži a jednoho mezi ženami;“ 

 
§ 13 

1. část: celé znění kromě slov „vyzývá politické skupiny, aby zvážily koordinované 

jmenování poslanců EP z nedostatečně zastoupeného pohlaví v každém výboru;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 16 

1. část: „zdůrazňuje, že rozpočtové iniciativy reagující na problematiku rovnosti pohlaví ve 

formě plánování, přípravy programů a přípravy rozpočtů, jež přispívají k pokroku 

rovnosti pohlaví a naplňování ženských práv, jsou jedním z hlavních nástrojů, které 

tvůrci politik používají k řešení otázky rozdílů mezi muži a ženami;“ 

2. část: „vyslovuje politování nad tím, že z rozpočtových iniciativ zohledňujících rovnost 

žen a mužů vyplynulo, že genderová perspektiva se zdaleka nebere v potaz ve všech 

politikách, na všech úrovních a ve všech fázích procesu tvorby politik;“ 

3. část: „konstatuje, že v tomto kontextu je obzvláště důležité budovat interní kapacity v 

oblasti rozpočtových iniciativ reagujících na problematiku rovnosti pohlaví ke 

zlepšení kontrolní úlohy Parlamentu v těchto záležitostech;“ 

4. část: „konstatuje, že dopady rozhodování o výdajích a příjmech mají na ženy a muže 

extrémně odlišný dopad a zdůrazňuje, že poslanci EP v příslušných výborech by 

měli tyto rozdílné dopady zohlednit při navrhování rozpočtů; zdůrazňuje, že 

rozpočtové iniciativy reagující na problematiku rovnosti pohlaví podporují 

odpovědnost a transparentnost ohledně odhodlání Parlamentu prosazovat rovnost 

žen a mužů;“ 

 
§ 29 

1. část: „vítá specifické iniciativy, které v této oblasti přijalo několik parlamentních výborů; 

vyjadřuje politování nad tím, že velká většina výborů nepřijala akční plán pro 

rovnost žen a mužů pro svou práci ani jej z hlediska své práce neprojednala; 

zdůrazňuje, jak je důležité, aby příslušné orgány pracovaly se všemi výbory a 

delegacemi a sdílely tak osvědčené postupy, mimo jiné prostřednictvím sítě pro 

gender mainstreaming,“ 

2. část: „a aby stanovily jasný postup, jakým budou jednotlivé výbory přijímat akční plán 

pro rovnost žen a mužů, a aby byl tento postup začleněn do jednacího řádu 

Parlamentu; doporučuje, aby každý výbor zorganizoval každé dva roky slyšení o 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do své oblasti politiky, které se bude 

časově shodovat s návrhem zprávy o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;“ 

 
§ 33 

1. část: celé znění kromě slova „subjekt“ 

2. část: toto slovo 
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§ 34 

1. část: celé znění kromě slov „jako ustavení interinstitucionální skupiny na vysoké úrovni 

pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů“ 

2. část: tato slova 

 
odův. E 

1. část: „vzhledem k tomu, že Komise se ve svém dokumentu „Strategický závazek ohledně 

rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“ zavázala, že bude i nadále podnikat kroky 

k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, k nimž mimo jiné patří hodnocení a 

monitorování;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že Komise změnila svůj strategický závazek ohledně rovnosti 

žen a mužů po roce 2015 a učinila z něj pracovní dokument útvarů Komise;“ 

 
odův. L 

1. část: „vzhledem k tomu, že většina výborů Parlamentu obvykle považuje začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů za důležité (např. v jejich legislativní činnosti, v 

pracovních vztazích s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a při vypracovávání 

akčních plánů týkajících se rovnosti žen a mužů),“ 

2. část: „nicméně některé výbory projevují nedostatečný zájem o tuto otázku nebo se o ni 

nezajímají vůbec;“ 

 
odův. P 

1. část: „vzhledem k tomu, že k VFR (víceletému finančnímu rámci) bylo přiloženo 

společné prohlášení tří orgánů, které se dohodly, že součástí ročních rozpočtových 

procesů týkajících se VFR na období 2014–2020 budou v příslušných případech 

prvky související s problematikou rovnosti žen a mužů, přičemž se zohlední, jak 

celkový finanční rámec Unie přispívá k upevňování této rovnosti (a jak zajišťuje 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů);“ 

2. část: „vzhledem k tomu nicméně, že stávající závazek pokračovat v začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen musí být posílen, neboť stávající 

politiky byly prováděny jen ve skromném rozsahu a na specifické otázky rovnosti 

žen a mužů nebyly vyčleněny dostatečné rozpočtové prostředky;“ 

 
odův. T 

1. část: „vzhledem k tomu, že všechny vnitřní i vnější politiky EU by měly být vypracovány 

tak, aby byly stejně přínosné pro chlapce i děvčata, muže i ženy“ 

2. část: „i pro osoby s jakoukoli jinou genderovou identitou;“ 

 
odův. Z 

1. část: „vzhledem k tomu, že zastoupení žen na klíčových rozhodovacích pozicích na 

politické i správní úrovni, včetně zastoupení v politických skupinách Parlamentu, 

zůstává nízké;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že ženy spíše předsedají výborům, jež jsou méně spojené s 

přidělováním zdrojů a s rozhodováním v hospodářských věcech; vzhledem k tomu, 

že s cílem zlepšit kvalitu přijatých rozhodnutí je třeba, aby Parlament zajistil, aby 

pozice, na kterých jsou rozhodnutí přijímána, byly přidělovány stejným dílem ženám 

a mužům; vzhledem k tomu, že muži se musí zapojit do podpory rovnosti pohlaví ve 

všech oblastech a na všech úrovních a poslanci EP musí být vybízeni, aby začlenili 

zohledňování hlediska rovného postavení žen a mužů do své práce;“ 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1. část: celé znění kromě slov „opět vyzývá příslušný výbor, aby tuto praxi využívající 

GMAs zařadil do jednacího řádu a jako horizontální zásadu vzal při tom v potaz 

zvláštní úlohu, kterou v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů hraje 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví;“, „s cílem vnést do zpráv významný 

genderový rozměr“ a „opakovaně upozorňuje na potřebu úzké koordinace mezi 

příslušným výborem a hlavními výbory ohledně GMAs a stanovisek, s cílem zajistit 

optimální načasování a plánování pro přípravu účinných podkladů ke zprávě 

hlavního výboru;“ 

2. část: „opět vyzývá příslušný výbor, aby tuto praxi využívající GMAs zařadil do jednacího 

řádu a jako horizontální zásadu vzal při tom v potaz zvláštní úlohu, kterou  v oblasti 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů hraje Výbor pro práva žen a rovnost 

pohlaví;“ 

3. část: „s cílem vnést do zpráv významný genderový rozměr“ a „opakovaně upozorňuje na 

potřebu úzké koordinace mezi příslušným výborem a hlavními výbory ohledně 

GMAs a stanovisek, s cílem zajistit optimální načasování a plánování pro přípravu 

účinných podkladů ke zprávě hlavního výboru;“ 

 
§ 18 

1. část: celé znění kromě slov „vyzývá Komisi, aby prováděla systematické hodnocení 

dopadů na rovnost žen a mužů pro nové legislativní nebo politické návrhy na 

základě svého posíleného hodnocení jejich dopadu na základní práva a s cílem 

zaručit, aby EU prosazovala práva žen;“ a „zdůrazňuje, že takové analýzy a 

používané metody sběru dat musí zohledňovat zkušenosti osob LGBTIQ;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby prováděla systematické hodnocení dopadů na rovnost žen a 

mužů pro nové legislativní nebo politické návrhy na základě svého posíleného 

hodnocení jejich dopadu na základní práva a s cílem zaručit, aby EU prosazovala 

práva žen;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že takové analýzy a používané metody sběru dat musí zohledňovat 

zkušenosti osob LGBTIQ;“ 

 
§ 26 

1. část: „vyjadřuje svou plnou podporu rozvoji cílených a pravidelných školení v oblasti 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, na která by měly být vyčleněny 

dostatečné zdroje a která budou uzpůsobena konkrétním potřebám Parlamentu, 

určená všem zaměstnancům Parlamentu pracujícím v politických oblastech, a aby 

střední a nejvyšší management procházel podrobnějším školením, což se týká 

zejména vedoucích oddělení; vyzývá k tomu, aby bylo školení v oblasti začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů zpřístupněno poslancům EP, parlamentním asistentům 

a pracovníkům politických skupin; žádá, aby byly pro ženy pořádány kurzy rozvoje 

vůdčích schopností a aby jim byla nabízena možnost získat praxi ve vedoucí 

funkci;“ 

2. část: „doporučuje, aby vzdělávací kurzy zahrnovaly informace o mnohočetných a 

průřezových formách diskriminace; zdůrazňuje potřebu zajistit, že všechny jeho 

služby si budou vědomy svých odpovědností za uplatňování začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů, včetně služeb odpovědných za lidské zdroje, bezpečnost a 

budovy; navrhuje zavést konkrétní pokyny pro lidské zdroje, které budou účinně 

uplatňovat začleňování hlediska rovnosti žen a mužů tak, aby zlepšily životní 

podmínky na pracovišti všem pracovníkům včetně osob LGBTIQ; kromě slov „aby 

zlepšily životní podmínky na pracovišti všem pracovníkům včetně osob LGBTIQ;“ 

3. část: „aby zlepšily životní podmínky na pracovišti všem pracovníkům včetně osob 

LGBTIQ;“ 
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7. Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU 

Zpráva: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

3 PPE EH - 260, 394, 44 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 543, 128, 25 

3/JH + 386, 292, 27 

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 547, 132, 27 

§ 5 § původní znění JH + 583, 83, 31 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 558, 122, 27 

§ 8 § původní znění odděl. +  

§ 10 § původní znění JH + 550, 106, 48 

§ 11 § původní znění odděl. +  

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 575, 88, 40 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

4 +  

5/JH + 435, 205, 58 

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 15 § původní znění odděl. +  

§ 16 1 + 76 poslanců EH + 390, 288, 23 

§ 17 § původní znění odděl. +  

§ 18 § původní znění dílč.   

1/JH + 571, 124, 7 

2/EH + 369, 320, 8 

3 +  

§ 19 § původní znění odděl. +  

§ 20 § původní znění odděl. +  

§ 26 2 + 76 poslanců  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1/JH + 575, 96, 32 

2/JH + 392, 275, 32 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 32 § původní znění odděl. +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 414, 271, 20 

§ 34 § původní znění odděl. +  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 395, 269, 39 

3 +  

§ 37 § původní znění JH - 67, 590, 49 

§ 38 § původní znění odděl. +  

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 549, 120, 32 

§ 40 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 42 § původní znění odděl. +  

§ 43 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 431, 259, 14 

§ 48 § původní znění odděl. +  

§ 50 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 54 § původní znění dílč.   

1/JH + 573, 83, 51 

2/JH + 393, 287, 16 

§ 56 § původní znění odděl. +  

§ 57 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 58 § původní znění odděl. +  

§ 59 § původní znění odděl. +  

§ 60 § původní znění JH + 363, 325, 16 

§ 61 § původní znění dílč.   

1/JH + 395, 241, 68 

2/JH + 389, 270, 34 

3/JH + 371, 298, 28 

§ 62 § původní znění odděl. +  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 490, 163, 42 

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

odův. H § původní znění odděl. +  

odův. P § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. R § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. V § původní znění odděl. +  

odův. W § původní znění odděl. +  

hlasování: návrh usnesení výboru FEMM (celé 

znění) 

JH + 388, 150, 159 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 5, 10, 31 

ECR: § 2 (3. část), 5, 7 (2. část), 12 (3. a 5. část), 18 (1. část), 31, 33 (2. část), 36 (2. část), 

37, 39 (2. část), 43 (2. část), 54, 60, 61 (2. a 3. část); odův. C (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 37 

ECR: § 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: odův. H, V, W; § 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

odův. G 

1. část: „vzhledem k tomu, že ženy a dívky žádající o azyl potřebují specifickou ochranu a 

jejich obavy jsou odlišné od mužů,“ 

2. část: „což si žádá, aby při provádění všech azylových politik a postupů, včetně 

posuzování žádostí o udělení azylu, byla zohledňována specifika pohlaví a aby se 

postupovalo individuálně;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že žádosti o udělení azylu související s násilím by měly být 

vyřizovány způsobem, který ochrání ženy před druhotnou viktimizací během 

azylového řízení;“ 

 
§ 6 

1. část: celé znění kromě slova „zaručily“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 7 

1. část: „vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o tom, že ženy a děti jsou nuceny 

poskytovat sexuální služby, aby mohly zaplatit převaděčům a pokračovat v cestě do 

EU, kde chtějí požádat o azyl;“ 

2. část: „znovu zdůrazňuje, že bezpečné a legální trasy do Evropy jsou klíčem k tomu, jak 

této situaci účinně předcházet;“ 
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§ 12 

1. část: „zdůrazňuje, že dokonce i v zemích, které jsou považovány za bezpečné, se ženy 

mohou setkávat s pronásledováním na základě pohlaví,“ 

2. část: „přičemž LGBTI osoby mohou být rovněž oběťmi zneužívání, a proto mají 

oprávněný nárok žádat o ochranu;“ 

3. část: „vyzývá všechny členské státy, aby přijaly azylové postupy“ 

4. část: „a usilovaly o zavedení vzdělávacích programů, které budou brát v potaz potřeby 

žen s rozmanitými marginalizovanými identitami, včetně LGBTI žen;“ 

5. část: „naléhavě žádá, aby všechny členské státy bojovaly proti škodlivým stereotypům v 

posuzování chování a vlastností LGBTI žen a aby ve vztahu k žádostem těchto žen o 

udělení azylu plně dodržovaly Listinu základních práv EU; zdůrazňuje, že ve všech 

členských státech by měla být přijímací zařízení vstřícná k LGBTI osobám; 

zdůrazňuje, že v přijímacích zařízeních často dochází k násilí páchanému na LGBTI 

osobách;“ 

 
§ 33 

1. část: „zdůrazňuje, že musí být plně dodržována základní práva migrantek bez dokladů“ 

2. část: „a že by měly být vytvořeny cesty pro legální migraci;“ 

 
§ 36 

1. část: „vítá skutečnost, že úřad EASO vytvořil nový vzdělávací modul k genderové 

problematice, genderové identitě a sexuální orientaci;“ 

2. část: „požaduje, aby byly otázky rovnosti žen a mužů a sestavování rozpočtu s 

přihlédnutím k rovnosti žen a mužů plně začleněny do práce úřadu EASO 

prostřednictvím kontaktních míst pro genderovou problematiku a formálního styku s 

Evropským institutem pro rovnost žen a mužů;“ 

3. část: „v rámci informací o zemi původu požaduje také informace o situaci žen, ze zákona 

i fakticky, včetně informací o pronásledování žen nebo jeho hrozbě, poskytované 

nestátními subjekty;“ 

 
§ 39 

1. část: celé znění kromě slov „bylo ukončeno veškeré zadržování dětí v EU a aby“ 

2. část: tato slova 

 
§ 50 

1. část: „zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zahájit nezávislá šetření všech obvinění, včetně 

případů údajného sexuálního zneužití a násilí na základě pohlaví, v místech, kde jsou 

zadržováni imigranti nebo na hranicích,“ 

2. část: „a umožnit přístup novinářům a příslušným organizacím občanské společnosti;“ 

 
§ 61 

1. část: celé znění kromě slov „související především s pohlavním a reprodukčním zdravím 

a právy“, „že hostitelské země by měly“ a „zaručit“ 

2. část: „související především s pohlavním a reprodukčním zdravím a právy“ 

3. část: že hostitelské země by měly“ a „zaručit“ 

 
PPE: 

odův. P 

1. část: „vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 

informoval o případech násilí, včetně sexuálního násilí, páchaných na uprchlicích a 

na dětech a o jejich zneužívání, k nimž mělo docházet během jejich cesty“ 

2. část: „a také v přeplněných přijímacích střediscích v EU;“ 
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odův. R 

1. část: „vzhledem k tomu, že záchytná zařízení pro uprchlíky velmi často nemají 

odpovídající prostory, kde by mohly ubytované matky pečovat o děti;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že systémy právní pomoci navíc neposkytují odpovídající 

podporu při informování a dohledávání rodinných příslušníků;“ 

 
§ 26 

1. část: celé znění kromě slov „o jejich právech, zejména“ 

2. část: tato slova 

 
§ 31 

1. část: celé znění kromě slov „zastavení řízení o vyhoštění migrantek“ a „nebo“ 

2. část: tato slova 

 
§ 40 

1. část: celé znění kromě slov „přičemž v žádném případě nelze ospravedlnit zadržování 

osob mladších 18 let;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: celé znění kromě slov „a přijaly zvláštní opatření usnadňující uplatnění uprchlic a 

žadatelek o azyl na pracovním trhu,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 57 

1. část: celé znění kromě slova „kvality“ 

2. část: toto slovo 

 
PPE, ECR: 

odův. C 

1. část: celé znění kromě slov „i osoby LGBTI“ 

2. část: tato slova 

 
§ 1 

1. část: „domnívá se, že má-li se zlepšit bezpečnost uprchlic, je třeba pro osoby, které 

prchají před konfliktem a pronásledováním, zajistit bezpečné a legální cesty do EU a 

zohledňovat jejich pohlaví;“ 

2. část: „zdůrazňuje zejména, že by se víc členských států mělo podílet na programech EU 

pro přesídlování; domnívá se, že právní předpisy a politika týkající se nelegální 

migrace by neměly bránit v přístupu k azylovému řízení v EU; zdůrazňuje, že právo 

na azyl je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv EU;“ kromě slov „domnívá 

se, že právní předpisy a politika týkající se nelegální migrace by neměly bránit v 

přístupu k azylovému řízení v EU;“ 

3. část: „domnívá se, že právní předpisy a politika týkající se nelegální migrace by neměly 

bránit v přístupu k azylovému řízení v EU;“ 
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§ 2 

1. část: „vyzdvihuje, že je naléhavě nutné zajistit ihned žadatelům o azyl bezpečné a legální 

cesty s cílem bojovat proti převaděčským sítím a ve větší míře umožnit ženám, 

dětem, starším lidem a osobám se zdravotním postižením, aby si mohli hledat 

útočiště, aniž by při tom byl ohrožen jejich život; „je hluboce znepokojen případy 

úmrtí, nuceného navracení a hrubého porušování lidských práv na vnějších hranicích 

EU;“ kromě slov „nuceného navracení“ 

2. část: „nuceného navracení“ 

3. část: „domnívá se, že odpovědnost, náklady a přínosy by mělo sdílet všech 28 členských 

států, a nikoli pouze ty země, do nichž uprchlíci vstupují jako první; s politováním 

konstatuje nedostatek solidarity mezi členskými státy;“ 

 
§ 13 

1. část: „zdůrazňuje, že různé podoby násilí na základě pohlaví, mimo jiné znásilnění a 

sexuální násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky, domácí násilí, 

tzv. zločiny ze cti a diskriminace na základě pohlaví, kterou členský stát považuje za 

nezákonnou, představují pronásledování“ 

2. část: „a měly by být považovány za legitimní důvod žádosti o azyl v EU, což by mělo být 

vzato v potaz v nových pokynech týkajících se genderové problematiky;“ 

 
§ 18 

1. část: „bere na vědomí návrh Komise na zřízení společného seznamu EU bezpečných zemí 

původu;“ 

2. část: „žádá, aby byla přijata všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby tento přístup 

byl v souladu se zásadou nenavracení a aby nebyla omezována práva žen, dětí a 

dalších zranitelných skupin; žádá, aby byla uplatňována diferenciace na základě 

pohlaví; je přesvědčen, že žádný seznam bezpečných zemí původu by neměl vést k 

méně příznivému procesnímu zacházení se ženami, jejichž žádost o azyl je založena 

na obavě z genderově motivovaného násilí či na zkušenosti s ním; zdůrazňuje, že je 

třeba předejít unáhleným rozhodnutím, která nebudou dostatečně zohledňovat 

hrozbu – dokonce i smrtelnou – pro ženu, která se stala obětí násilí na základě 

pohlaví a jejíž žádost by byla odmítnuta a musela by se vrátit do své země;“ kromě 

slov „je přesvědčen, že žádný seznam bezpečných zemí původu by neměl vést k 

méně příznivému procesnímu zacházení se ženami, jejichž žádost o azyl je založena 

na obavě z genderově motivovaného násilí či na zkušenosti s ním;“ 

3. část: „je přesvědčen, že žádný seznam bezpečných zemí původu by neměl vést k méně 

příznivému procesnímu zacházení se ženami, jejichž žádost o azyl je založena na 

obavě z genderově motivovaného násilí či na zkušenosti s ním;“ 

 
§ 29 

1. část: „naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zaručily široký přístup k sexuálnímu a 

reprodukčnímu zdraví a právům s ním spojeným,“ kromě slov „a právům s ním 

spojeným“ 

2. část: „a právům s ním spojeným“ 

3. část: „včetně dostupnosti bezpečného potratu“ 

4. část: „a aby neprodleně přidělily další finanční prostředky na poskytování zdravotní 

péče;“ 

 
§ 43 

1. část: celé znění kromě slov „a právní pomoc“ 

2. část: tato slova 
 

 


