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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 

NÚ návrh usnesení 

SNÚ společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_CS.doc 2 PE 581.429 

1. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 

 

 

2. Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 

 

 

3. Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I 

Druhá zpráva: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

55 + 40 poslanců JH - 146, 473, 13 

celé znění, svazek č. 1 53OČ výbor JH + 460, 173, 6 

svazek č. 2 1-52 výbor JH ↓  

pn. 53 článek 2 53OČ výbor JH + 471, 149, 25 

(pn. 53 čl. 3 bod 3) 53OČ výbor JH + 470, 142, 32 

čl. 2 bod i) (pn. 53 čl. 

3 bod 9) 

53OČ výbor JH + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE JH ↓  

čl. 4 § 1 (pn. 53 čl. 6 § 

1) 

59 Verts/ALE JH - 130, 491, 22 

53OČ výbor JH + 490, 130, 26 

(pn. 53 čl. 6 § 9) 53OČ výbor dílč.   

1/JH + 572, 67, 7 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/JH + 484, 147, 13 

(pn. 53 čl. 8 § 1) 53OČ výbor dílč.   

1/JH + 558, 47, 42 

2/JH + 476, 147, 20 

čl. 7 § 1 (pn. 53 čl. 9 § 

1) 

54 ALDE JH - 163, 457, 29 

53OČ výbor JH + 496, 147, 8 

čl. 7 § 9 (pn. 53 článek 

12) 

53OČ výbor JH + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE JH ↓  

za článek 16 61 Verts/ALE JH - 154, 491, 7 

(pn. 53 čl. 19 § 3) 53OČ výbor JH + 502, 142, 8 

odův. 10 53OČ výbor JH + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE JH ↓  

odův. 32 (pn. 53 bod 

odůvodnění 37) 

53OČ výbor JH + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE JH ↓  

hlasování: návrh Komise JH + 463, 174, 16 

hlasování: legislativní usnesení JH + 461, 179, 9 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 55 

Verts/ALE: pn. 1–52 (hlasování najednou), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, návrh Komise 

PPE: pn. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: článek 2 pn. 53; čl. 3 bod 3 pn. 53; čl. 19 § 3 pn. 53 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

čl. 6 § 9 pn. 53 

1. část: „V důsledku posuzování cestujících podle odst. 2 písm. a) tohoto článku nesmí být 

ohroženo právo vstupu u osob, které požívají práva Unie na volný pohyb na území 

dotčeného členského státu, stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2004/38/ES.“ 

2. část: „Důsledky těchto posouzení, prováděných u letů uvnitř EU mezi členskými státy, na 

které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, musí být 

kromě toho v souladu s uvedeným nařízením.“ 
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čl. 8 § 1 pn. 53 

1. část: „Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby letečtí dopravci 

předávali metodou „dodávání“ údaje PNR uvedené v příloze I v rozsahu, v jakém je 

již shromáždili v průběhu své obvyklé činnosti, do databáze útvaru pro informace o 

cestujících toho členského státu, na jehož území bude let přistávat nebo z jehož 

území bude let zahájen. V případech, kdy je let označen síleným kódem mezi jedním 

nebo více leteckými dopravci, nese povinnost předávat údaje jmenné evidence o 

všech cestujících daného letu letecký dopravce, který let provozuje. V případech, 

kdy let mimo EU zahrnuje jedno či více mezipřistání na letištích členských států, 

předá letecký dopravce údaje jmenné evidence o všech cestujících útvarům pro 

informace o cestujících všech dotčených členských států.“ 

2. část: „To platí i tehdy, když jedno či více mezipřistání na letištích různých členských států 

zahrnuje let uvnitř EU, avšak pouze ve vztahu ke členským státům, jež shromažďují 

údaje PNR pro lety uvnitř EU.“ 
 

 

4. Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur 

Návrhy usnesení: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, B8-

0468/2016, B8-0466/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0466/2016  

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

za § 12 2 Verts/ALE  +  

za § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

za odův. L 3 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_CS.doc 5 PE 581.429 

 

 

5. Honduras: situace obránců lidských práv 

Návrhy usnesení: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, B8-
0470/2016, B8-0469/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0469/2016  

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

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 421, 205, 22 

3 +  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 9 

1. část: „domnívá se, že činnost evropských investorů musí být součástí důrazného souboru 

politik v oblasti ochrany životního prostředí a společenské ochrany;“ 

2. část: „důrazně podporuje provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských 

práv, s jasnými požadavky na řádnou péči, ochrannými doložkami o řízení rizik a 

případným poskytováním účinných nápravných prostředků;“ 

3. část: „vítá skutečnost, že jak FMO, tak Finnfund veřejně odsoudily vraždu Berty 

Cáceresové a žádaly důkladné vyšetření, a skutečnost, že dne 16. března 2016 v 

návaznosti na zprávy o vraždě Nelsona Garcíi FMO pozastavilo veškerou svou 

činnost;“ 

 
odův. A 

1. část: celé znění kromě slov „svévolného zadržování“ 

2. část: tato slova 

 
odův. C 

1. část: „vzhledem k tomu, že navzdory výše uvedeným skutečnostem se Honduras v 

současnosti stal jednou z nejméně bezpečných zemí v tomto regionu pro ochránce 

lidských práv; vzhledem k tomu, že Honduras je jednou ze zemí na světě,“ 

2. část: „v nichž je pácháno nejvíce násilí na ekologických aktivistech, přičemž mezi rokem 

2010 a 2015 jich bylo zabito nejméně 109;“ 
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odův. J 

1. část: „vzhledem k tomu, že vražda Paoly Barrazové, ochránkyně práv LGBTI osob, 

transgenderové ženy a členky sdružení Arcoíris, k níž došlo dne 24. ledna 2016, 

poukazuje na rostoucí nebezpečí, kterému čelí komunity LGBTI v Hondurasu;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že její vražda je poslední v řadě násilných úmrtí aktivních členů 

organizací na ochranu lidských práv osob LGBTI v posledních 11 měsících, k nimž 

patří vraždy Angy Ferreirové, Violety Rivasové, Glorie Caroliny Hernándezové 

Vásquezové (známé též jako Génesis Hernándezová), Jorgeho Alberta Castilla, 

Estefaníe Zúñigové, Henryho Matamorose a Josselin Janet Aceituny Suazové; 

vzhledem k tomu, že v Hondurasu bylo od roku 1994 údajně zavražděno 235 LGBTI 

osob, přičemž pouze 48 případů bylo soudně stíháno; vzhledem k tomu, že podle 

národního komisaře pro lidská práva nebylo údajně 92 % trestných činů řádně 

vyšetřeno, a zůstalo proto nevyřešeno;“ 
 

Různé 

Marijana Petir (skupina PPE) stáhla svůj podpis ze společného návrhu usnesení RC-B8-0469/2016. 
 

 

6. Nigérie 

Návrhy usnesení: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-
0486/2016, B8-0478/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0478/2016  

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

za § 9 1 GUE/NGL dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 11 § původní znění odděl. +  

za § 15 2 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 11 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

pn. 1 

1. část: „požaduje, aby bylo pod záštitou OSN zahájeno mezinárodní vyšetřování s cílem 

stanovit odpovědnost třetích zemích zapojených do organizování a financování 

teroristických skupin v tomto regionu, jako je organizace Boko Haram,“ 

2. část: „a odpovědnost mezinárodních subjektů a vlád za hromadění bohatství a 

prohlubování hospodářského, sociálního a kulturního napětí, a to i prostřednictvím 

daňových podvodů;“ 
 

Různé: 

Anna Záborská (skupina PPE) stáhla svůj podpis ze společného návrhu usnesení RC-B8-0478/2016. 
 

 

7. Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a 

zveřejněním ***I 

Zpráva: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 

3 + 40 poslanců JH - 129, 509, 14 

celé znění – svazek č. 

1 

2 výbor  +  

svazek č. 2 1 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 503, 131, 18 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 3 
 

 

8. Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

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

poznámky 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE EH + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD JH - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE EH - 280, 361, 7 

§ 23 § původní znění dílč.   

1/EH + 419, 200, 21 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_CS.doc 10 PE 581.429 

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

poznámky 

2 +  

§ 25 11 PPE EH + 315, 288, 39 

§ 26 § původní znění JH + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

za § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE JH + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF JH - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE EH - 238, 374, 30 

za § 32 28 GUE/NGL JH + 438, 200, 8 

§ 37 § původní znění JH + 474, 118, 50 

§ 38 § původní znění JH + 569, 49, 26 

za § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

za § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

za § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE EH - 268, 305, 69 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  R  

13 PPE  R  

2 ENF JH - 70, 542, 18 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD JH + 330, 277, 39 

§ původní znění odděl. ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

za § 49 4 Verts/ALE JH - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE JH - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD JH - 128, 498, 17 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § původní znění odděl. +  

za § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

za § 56 35 GUE/NGL EH + 350, 219, 71 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 409, 221, 13 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 37 

ENF: pn. 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: § 26, 38 

Verts/ALE: pn. 3, 4, 5 a § 37 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 48, 53 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 3 

1. část: „potvrzuje, že bylo požádáno o mimořádné výdaje na postupné zrušení opatření v 

rámci dočasné odchylky pro používání irského jazyka stanovených nařízením č. 1 ze 

dne 15. dubna 1958“ 

2. část: „které představují zvýšení oproti roku 2016 o 0,2 %, a na dodatečné potřeby v 

oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, které představují zvýšení o 2,6 %;“ 
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§ 5 

1. část: celé znění kromě slov „a to na základě analýzy předložené předsednictvu v únoru 

2016, kterou doplnila prověrka provedená po útocích dne 22. března 2016“ 

2. část: tato slova 

 
§ 23 

1. část: „je toho názoru, že by měly být posouzeny potřeby poslanců v jejich volebních 

obvodech, také s přihlédnutím k rozdílnosti volebních obvodů, aby bylo možno 

vytvořit poslancům lepší podmínky pro jejich práci ve volebních obvodech;“ 

2. část: „je přesvědčen, že mobilní pracoviště pro poslance a podpora ve volebních 

obvodech by měly být založeny na posouzení skutečných potřeb a využívání těchto 

možností a neměly by vyžadovat jakékoli vícenáklady pro Parlament; trvá na tom, 

že by neměl být poskytován žádný hardware, protože příspěvek na všeobecné výdaje 

skýtá dostatek zdrojů na pořízení nejmodernějších zařízení; má pochybnosti o tom, 

že by bylo třeba vytvářet soukromá mobilní pracoviště pro poslance, protože má 

dojem, že to neodpovídá tomu, jak si poslanci a jejich kanceláře organizují svou 

práci;“ 

 
§ 42 

1. část: celé znění kromě slov „zejména u činností meziskupin v Evropském parlamentu; 

domnívá se, že systém jazykových profilů, který se používá od října 2014 u 

pozměňovacích návrhů ve výborech, je příkladem zefektivnění, která lze provést a 

která lze ještě dále prohlubovat;“  

2. část: tato slova 

 
ENF: 

§ 52 

1. část: „oceňuje úlohu informačních kanceláří Parlamentu při zvyšování informovanosti o 

činnostech a Parlamentu a Unie obecně; je přesvědčen, že i u informačních kanceláří 

Parlamentu by měla plánována opatření ke zefektivnění činnosti;“ 

2. část: „domnívá se, že informační kanceláře Parlamentu by být měly v co nejvíce 

případech umístěny v téže budově a sdílet stejné kancelářské služby jako zastoupení 

Komise; požaduje vyhodnocení cílů, úkolů a výkonnosti informačních kanceláří 

Parlamentu, a na jeho základě by měly být vytyčeny priority;“ 
 

Různé: 

Předseda prohlásil, že první část pozměňovacího návrhu 18 je nepřípustná: „je přesvědčen, že poslanci 

by měli jít příkladem občanům, kteří se potýkají s katastrofálními důsledky hospodářské krize v řadě 

členských států, a žádá proto, aby byly jejich platy a příspěvky sníženy o 15 %;“ 
 

 

9. Zpráva o Turecku za rok 2015 

Návrh usnesení: B8-0442/2016 

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 usnesení B8-0442/2016 

výbor AFET 

§ 2 9 ENF JH - 80, 551, 8 

18 + 40 poslanců EH - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL JH - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL JH - 159, 470, 12 

§ původní znění JH + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL JH - 115, 513, 13 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

JH + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL JH - 238, 358, 47 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 14 7Z PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF JH - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL JH + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL JH - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

za § 28 26 GUE/NGL JH - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

za § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL JH - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE EH + 304, 297, 19 

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL JH - 117, 464, 44 

§ původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL JH - 56, 495, 68 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE EH + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

za § 42 30 GUE/NGL JH - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL JH - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ původní znění odděl. +  

§ 45 15 ENF JH - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE EH - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE JH - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF JH - 67, 522, 14 

6 PPE EH - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL JH - 106, 466, 28 

právní východisko 9 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

právní východisko 10 1 PPE EH + 341, 243, 16 

právní východisko 17 2 PPE  +  

odův. B 8 ENF  -  

§ původní znění odděl. -  

odův. C § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 375, 133, 87 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 5, pn. 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: pn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: odův. B, C 

EFDD: § 44 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

 
PPE: 

§ 7 

1. část: celé znění kromě slov „a vybízí tureckého ministra zahraničních věcí k účasti na 

zasedáních Rady pro zahraniční věci, kdykoli to bude zapotřebí;“ 

2. část: tato slova 

 
právní východisko 9 

1. část: celé znění kromě slov „o přistoupení“ 

2. část: tato slova 

 
EFDD: 

§ 37 

1. část: „podporuje obnovené politické úsilí EU a Turecka o vyřešení geopolitických 

problémů, zejména uprchlické a migrační krize;“ 

2. část: „oceňuje významný humanitární příspěvek Turecka, které poskytuje útočiště 

největšímu počtu uprchlíků na světě; naléhavě vyzývá EU a Turecko, aby spojily své 

síly při zlepšování a zajišťování důstojných životních podmínek a základních kapacit 

v uprchlických táborech a aby usnadňovaly činnost Úřadu vysokého komisaře OSN 

pro uprchlíky (UNHCR) s cílem zabránit hromadným odchodům migrantů; naléhavě 

EU vyzývá, aby nadále společně s úředníky turecké vlády usilovala o zajištění řádné 

evidence migrantů; připomíná, že Turecko je jednou z hlavních tranzitních zemí pro 

migranty a uprchlíky cestující do EU, a to nejen ze Sýrie, ale i z řady dalších zemí; 

zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat s Tureckem při řešení uprchlické krize a 

zabránit ztrátám na životech na moři;“ 
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§ 38 

1. část: „vítá skutečnost, že dne 29. listopadu 2015 byl zahájen společný akční plán EU-

Turecko zaměřený na uprchlíky a řízení migrace jako součást komplexní agendy 

spolupráce na základě vzájemných závazků a jejich plnění, a trvá na tom, že je třeba 

okamžitě tento plán provádět;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že spolupráce EU a Turecka v oblasti migrace by neměla být spojena s 

časovým harmonogramem, obsahem a podmínkami procesu jednání; domnívá se, že 

přenesení uprchlické krize do Turecka není spolehlivým a dlouhodobým řešením 

problému; vyzývá členské státy EU k solidaritě a zvýšení počtu zemí, které přijmou 

přesídlované uprchlíky v duchu sdílení zátěže a odpovědnosti;“ 

 
§ 41 

1. část: „oceňuje Turecko, které až donedávna zachovávalo politiku otevřených hranic pro 

syrské uprchlíky; vítá zavedení nových pravidel ve vízovém režimu Turecka, která 

připravila půdu k podstatnému snížení počtu případů nelegálních přechodů hranic; 

zdůrazňuje však, že vůči třetím zemím, které představují hlavní zdroj nelegální 

migrace, musí být uplatňována mnohem přísnější vízová politika v souladu s 

vízovou politikou EU, aby se omezil příliv migrantů, kteří nepotřebují mezinárodní 

ochranu, do Evropy přes území Turecka;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se Turecku dostalo veškeré pomoci pro důkladnější 

zabezpečení hranic a intenzivnější boj proti převaděčům; vyzývá Turecko, aby 

projevovalo nulovou toleranci a přijalo účinná opatření k zastavení obchodování 

s lidmi a k zastavení přílivu uprchlíků směřujících na řecké ostrovy, který způsobil 

vážné humanitární, politické, sociální a bezpečnostní problémy v EU; vybízí k 

posílení spolupráce mezi Tureckem, Bulharskem a Řeckem při pátracích a 

záchranných operacích v Egejském moři a vyzývá agenturu Frontex, aby poskytla 

svou podporu turecké pobřežní stráži a posílila oboustrannou výměnu informací; 

uznává, že opatření proti převaděčům mohou být účinná pouze ve spojení se 

zavedením bezpečných a legálních tras pro uprchlíky a žadatele o azyl směřující do 

Evropské unie;“ 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

1. část: „zastává názor, že má-li se Turecko po vzoru EU přihlásit k zásadám právního státu 

a základním hodnotám, je nezbytně nutné, aby co nejdříve proběhly reformy 

v oblasti soudnictví a základních práv a v oblasti spravedlnosti, svobody 

a bezpečnosti;“ 

2. část: „aniž jsou dotčeny postoje členských států, vyzývá Radu EU, aby jakmile budou 

oficiálně splněna kritéria pro zahájení jednání, navrhla otevření kapitol 23 

(soudnictví a základní práva) a 24 (spravedlnost, svoboda a bezpečnost) a aby 

zajistila, že reformní proces v Turecku bude utvářen na základě hodnot a standardů 

EU;“ 

3. část: „vyzývá Turecko, aby plně spolupracovalo s Radou Evropy a Benátskou komisí v 

oblasti reformy soudnictví;“ 
 

Různé 

Bodil Valero předložila ústní pozměňovací návrh k § 13: 

„13. požaduje, aby byla obnovena nezávislost sdělovacích prostředků holdingu Koza İpek a mediální 

skupiny Feza, aby z jejich správních rad byli odvoláni všichni zástupci státních orgánů a aby desítky 

propuštěných pracovníků, kteří vyjádřili svou nespokojenost s převzetím sdělovacích prostředků 

vládou, byli jmenováni zpět do svých funkcí a aby byla stažena obvinění z terorismu, která proti nim 

byla vznesena;“ 
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10. Zpráva o Albánii za rok 2015 

Návrh usnesení: B8-0440/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0440/2016 

výbor AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

za § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2/VE + 307, 174, 25 

za § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

za § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

za § 26 7 Verts/ALE EH + 313, 192, 5 

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

S&D: 

§ 20 

1. část: celé znění kromě slov „je znepokojen široce rozšířenou autocenzurou mezi novináři, 

kterým je někdy fyzicky bráněno psát o některých událostech a kterým bývá kvůli 

jejich práci vyhrožováno, a případy přímých zásahů do redakční autonomie; v této 

souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že Balkánská regionální síť investigativní 

žurnalistiky se poté, co se zabývala kriminální minulostí jednoho z kandidátů na 

starostu v komunálních volbách v roce 2015, stala terčem výhrůžek, že na ní bude 

podána žaloba pro pomluvu; požaduje, aby byla přijata opatření ke zvýšení 

profesních a etických norem pro novináře; vyzývá k širšímu uplatňování zákona o 

audiovizuálních mediích; zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit transparentnost státní 

propagandy ve sdělovacích prostředcích a vyvíjet další úsilí o zaručení nezávislosti 

Úřadu pro audiovizuální média a veřejnoprávního vysílání; je znepokojen změnami 

v postupech volby generálního ředitele albánské společnosti pro rozhlasové a 

televizní vysílání (RTSh);“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 4 

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

2. část: tato slova 
 

 

11. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 

Návrh usnesení: B8-0441/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0441/2016 

výbor AFET 

§ 1 § původní znění JH + 423, 56, 27 

§ 2 § původní znění JH + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 427, 71, 10 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 271, 201, 27 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

za § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

za § 42 7 Verts/ALE EH + 258, 216, 10 

za § 45 8 Verts/ALE  -  

právní východisko 10 § původní znění odděl. +  

právní východisko 11 § původní znění odděl. +  

právní východisko 12 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 1, 2 

S&D: § 26 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: odrážky 10, 11, 12 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 26 

1. část: celé znění kromě slov „všem třem konstitutivním národům“ a „všem“ 

2. část: tato slova 
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EFDD: 

§ 7 

1. část: celé znění kromě slov „žádá, aby bylo od myšlenky referenda upuštěno úplně, neboť 

referendum by mohlo ohrozit soudržnost, suverenitu a integritu země a představovat 

riziko pro úsilí o zlepšení socioekonomické situace všech občanů Bosny a 

Hercegoviny a o dosažení dalšího pokroku při integraci do EU;“ 

2. část: tato slova 
 

 

12. Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost 

Zpráva: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění JH + 370, 57, 44 

§ 3 § původní znění dílč.   

1/JH + 367, 71, 31 

2/JH - 219, 243, 8 

§ 4 § původní znění JH + 406, 45, 18 

§ 5 § původní znění odděl. +  

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

§ 8 § původní znění JH + 351, 79, 29 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 13 § původní znění odděl. +  

§ 15 § původní znění odděl. +  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 23 § původní znění odděl. +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  



P8_PV(2016)04-14(VOT)_CS.doc 23 PE 581.429 

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

poznámky 

2 +  

§ 34 § původní znění dílč.   

1/JH + 292, 130, 20 

2/JH + 240, 195, 5 

§ 35 § původní znění odděl. -  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 40 § původní znění odděl. +  

§ 41 § původní znění odděl. +  

§ 42 § původní znění odděl. +  

§ 43 § původní znění odděl. +  

§ 45 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § původní znění dílč.   

1/JH + 342, 80, 13 

2/JH + 309, 113, 7 

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-14(VOT)_CS.doc 24 PE 581.429 

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

poznámky 

§ 57 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 60 § původní znění odděl. +  

§ 64 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 69 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 71 § původní znění JH + 335, 75, 21 

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. B § původní znění odděl. +  

odův. H § původní znění JH + 406, 7, 16 

odův. M § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. P § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. Q § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

odův. R § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. T § původní znění odděl. -  

odův. U § původní znění odděl. +  

odův. V § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. W § původní znění odděl. +  

odův. AB § původní znění odděl. -  

odův. AE § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AF § původní znění odděl. +  

odův. AH § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AI § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. AJ § původní znění odděl. +  

odův. AL § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AM § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AX § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 232, 174, 2 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 310, 73, 26 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ALDE: § 49 

ENF: odův. H, § 4, 8, 71 

Verts/ALE: § 2, 3, 34 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: odův. T, AB, AF, § 3, 34, 35, 42 

ECR: odův. U, AF, § 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: odův. B, AB, AI, AJ, T, W, § 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: § 9, 32, 41 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. N 

1. část: celé znění kromě slov „a vzhledem k tomu, že již dosáhla kritické úrovně ve všech 

členských státech“ 

2. část: tato slova 

 
odův. AX 

1. část: „vzhledem k tomu, že meziodvětvový charakter genderových aspektů chudoby 

vyžaduje ucelený přístup k řešení otázky vícenásobné diskriminace“ 

2. část: „a problematiky týkající se oblasti bydlení, nákladů na energii, veřejných služeb, 

zabezpečení pracovních míst, nejisté práce a daňové politiky;“ 

 
§ 37 

1. část: celé znění kromě slov „podtrhuje, že již nyní existuje ztracená generace;“ a „proto“ 

2. část: tato slova 
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§ 69 

1. část: „konstatuje, že rozdíly ve výši platů a důchodů žen a mužů představují klíčové 

faktory přispívající k chudobě žen; upozorňuje na dlouhodobé dopady, které má na 

chudobu žen jejich vyloučení z hospodářské oblasti, v nichž tradičně převažují muži, 

jako jsou technologická odvětví, věda, vyšší řídící a rozhodovací funkce, a nadměrně 

vysoké zastoupení žen v odvětvích s poměrně nízkými platy, jako je pečovatelská 

práce, veřejné služby, práce na částečný úvazek a špatně placená nejistá práce;“ 

2. část: „vyjadřuje znepokojení nad tím, že feminizace chudoby je částečně způsobena 

dlouhodobě genderově nevyváženými normami, které vedou k upřednostňování 

odvětví, v nichž převažují muži, jako je např. finanční odvětví, v průmyslové 

politice a v dohodách o stanovování mezd;“ 

 
ECR: 

odův. AH 

1. část: „vzhledem k tomu, že bydlení představuje nejvýznamnější výdajovou položku 

evropských domácností;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že nárůst cen spojených s bydlením (ceny pozemků, nemovitostí, 

pronájmů, spotřebované energie) je zdrojem nestability a obav, a musí být proto 

chápán jako vážný problém;“ 

 
§ 19 

1. část: „opětovně poukazuje na význam posilování postavení žen a dívek ve společnosti 

prostřednictvím vzdělávání, a to jak formálního, tak neformálního, a také na úlohu 

vzdělávání v boji proti genderovým stereotypům, při boji proti stigmatizací chudoby 

a při zvyšování příjmů prostřednictvím začleňování žen v odvětvích, kde jsou 

nedostatečně zastoupeny, jako je věda, technologie, strojírenství a podnikání,“ 

2. část: „a vyzývá Komisi, aby začlenila cíle v oblasti odborného vzdělávání pro ženy do 

doporučení pro jednotlivé země;“ 

 
§ 26 

1. část: celé znění kromě slov „a Komisi, aby v náležitých případech;“  

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: „připomíná, že nájemci mají omezený přístup ke zdrojům financování energetické 

účinnosti, poněvadž nejsou majiteli nemovitosti; připomíná, že nájemci mohou mít 

slabší motivaci k investování, protože se ve srovnání s osobami, které jsou vlastníky 

nemovitosti, snáze a častěji stěhují; vítá pilotní projekt Komise nazvaný 

„Palivová/energetická chudoba – posouzení dopadu krize a přezkoumání 

dosavadních a možných nových opatření v členských státech“, který má tento 

problém řešit;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby na základě výsledků tohoto pilotního projektu stanovila 

podmínky zpřístupnění evropských zdrojů financování opatření na zvyšování 

energetické účinnosti pro nájemce;“ 
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§ 57 

1. část: „vítá skutečnost, že evropské právní předpisy v oblasti energetické politiky, zejména 

směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a směrnice 2010/31/EU o energetické 

náročnosti budov, uznávají sociální cíle v rámci strategií energetické účinnosti; 

pokládá za politováníhodné, že členské státy plně nevyužívají potenciál příslušných 

ustanovení směrnice 2012/27/EU, která se zaměřují na domácnosti zasažené 

energetickou chudobou a na sociální bydlení (čl. 7 odst. 7); vyzývá Komisi, aby v 

rámci svého přezkumu a posouzení dopadů balíčku opatření pro energetickou 

účinnost zhodnotila provedení a uplatňování čl. 7 odst. 7 a čl. 5 odst. 7;“ 

2. část: „rovněž vyzývá Komisi, aby na základě tohoto hodnocení zvážila posílení článku 7, 

a zejména jeho odstavce 7, aby tak pobídla členské státy k zahrnutí sociálních cílů 

do svých systémů závazků v oblasti energetické účinnosti;“ 

 
§ 64 

1. část: „poukazuje na to, že zvyšování energetické účinnosti, renovace a energie z 

obnovitelných zdrojů mají pro řešení problému energetické chudoby klíčový 

význam;“ 

2. část: „vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že opatření přijímaná v rámci politiky 

renovace budov často míjejí nejzranitelnější skupiny; trvá na tom, že tyto politiky 

renovace budov musejí být zaměřeny především na chudé, ekonomicky vyloučené a 

zranitelné domácnosti, přičemž důraz by měl být kladen na domácnosti 

znevýhodněné v důsledku nerovností mezi ženami a muži a vícenásobné 

diskriminace;“ 

 
ALDE: 

§ 3 

1. část: celé znění kromě slov „na úrovni členských států, který je nad hranicí chudoby 60 % 

národního mediánu příjmů“ 

2. část: tato slova 

 
§ 9 

1. část: celé znění kromě slov „mezi něž patří mladé ženy, rodiny rodičů samoživitelů, 

zdravotně postižené osoby a starší ženy;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 24 

1. část: celé znění kromě slov „a měl by umožňovat příjem nad hranicí chudoby;“ 

2. část: tato slova 

 
odův. M 

1. část: celé znění kromě slova „úsporných opatření, rostoucích cen bydlení“ 

2. část: tato slova 
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odův. P 

1. část: „vzhledem k tomu, že nevyhovující bydlení a nedostatečné vytápění má negativní 

dopad na zdraví, vzdělání a sociální a pracovní začlenění osob, zejména těch 

nejzranitelnějších; vzhledem k tomu, že jak ve státech na severu Evropy, tak i na 

jejím jihu trpí lidé tím, že si nemohou dovolit vytápění svých domů;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že podle statistik EU v oblasti příjmů a životních podmínek 

(SILC) je nadměrné zatížení náklady na bydlení (podle právního důvodu užívání 

bytu) v některých státech vyšší u nájemců v soukromém nájemním sektoru, což lze 

vysvětlit nízkou kvalitou bydlení a vysokými cenami; vzhledem k tomu, že mnoho 

rodin má obtíže s krytím nákladů na základní zboží a služby, také v důsledku 

stoupajících cen energií;“ 

 
odův. Q 

1. část: celé znění kromě slov „vysokých cen energie, agresivních komerčních a 

marketingových metod“, „internetových služeb“ a „a kvality a energetické 

náročnosti bytového fondu“ 

2. část: „vysokých cen energie, agresivních komerčních a marketingových metod“ 

3. část: „internetových služeb“ 

4. část: „a kvality a energetické náročnosti bytového fondu“ 

 
odův. V 

1. část: „vzhledem k tomu, že OSN potvrdila, že lidské právo na vodu a hygienu dává každé 

osobě právo, aby měla pro osobní použití a použití v domácnosti k dispozici dostatek 

kvalitní, nezávadné, vyhovující, fyzicky a cenově dostupné vody; vzhledem k tomu, 

že ve svém dalším doporučení OSN prohlásila, že by případná platba za vodu měla 

činit nejvýše 3 % příjmu domácnosti; 

2. část: „vzhledem k tomu, že privatizace vodohospodářských služeb má nepříznivý dopad 

na domácnosti trpící nebo ohrožené chudobou;“ 

 
ENF: 

§ 6 

1. část: celé znění kromě slov „a to i přesto, že cílem strategie Evropa 2020 je omezit počet 

lidí v této kategorii nejméně o 20 milionů;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 16 

1. část: „připomíná stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru nazvané 

„Koordinovaný evropský postup při předcházení energetické chudobě a jejím 

potírání“ a bere na vědomí jeho doporučení, aby bylo vytvořeno „evropské středisko 

pro sledování chudoby s hlavním zaměřením na energetickou chudobu, které zapojí 

všechny zúčastněné strany a přispěje k definování evropských ukazatelů energetické 

chudoby (ve spolupráci s Eurostatem), ke zjištění stavu a ke stanovení osvědčených 

postupů a k formulaci doporučení za účelem lepšího předcházení a řešení problémů 

a vytvoření evropské solidarity v této oblasti“;“  

 

2. část: „zdůrazňuje, že je důležité vypracovat indikátory a shromažďovat údaje o spotřebě 

domácností a nákladech souvisejících s energetickou chudobou, aby bylo možné 

poskytovat spolehlivé informace a umožnit tvorbu politik založenou na faktech a 

účinné sledování;“ 
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§ 18 

1. část: „vyzývá Radu a členské státy, aby v souvislosti se vzrůstající chudobou 

zintenzivnily své úsilí o poskytování pomoci lidem ohroženým chudobou či 

sociálním vyloučením, což zahrnuje i silné genderové hledisko,“ 

2. část: „například v podobě doporučení Rady, aby bylo dosaženo cíle v oblasti snižování 

chudoby, který byl vytyčen ve strategii Evropa 2020;“ 

 
§ 32 

1. část: „vítá činnost Komise zaměřenou na vypracování referenčního rozpočtu, což je krok 

správným směrem vzhledem k tomu, že hledání vyváženějšího řešení příjmů a 

výdajů chudých domácností na základě přístupu založeného na faktických údajích 

zůstává nadále výzvou; poukazuje na to, že referenční rozpočty, které by odrážely 

výdaje domácností, by mohly být využity k navržení podpory a ověření její 

přiměřenosti; domnívá se, že nástroj tohoto druhu by mohl mít zásadní význam pro 

posílení sociální soudržnosti Unie, zmírnění nerovností a dosažení cíle strategie 

Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že snížení výdajů chudých domácností bude mít kladný dopad na dané 

domácnosti i na hospodářství – zejména na místní úrovni – a sociální soudržnost;“ 

 
§ 33 

1. část: celé znění kromě slova „chudé“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 34 

1. část: „zdůrazňuje, že na úrovni Unie zatím neexistuje definice energetické chudoby, a je 

proto velmi obtížné náležitě zhodnotit závažnost, příčiny a následky tohoto aspektu 

chudoby v Unii;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby se zainteresovanými stranami vytvořila společnou definici 

energetické chudoby a definovala faktory přispívající ke zranitelnosti domácností;“ 

 
§ 49 

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

2. část: tato slova 

 
odův. A 

1. část: „vzhledem k tomu, že mezi roky 2008 a 2013 se v EU zvýšil počet osob ohrožených 

chudobou nebo sociálním vyloučením ze 117 na 122,6 milionů; vzhledem k tomu, že 

v roce 2013 bylo 16,7 % obyvatelstva EU ohroženo chudobou po sociálních 

transferech, 9,6 % trpělo vážným hmotným nedostatkem a 10,7 % domácností bylo 

považováno za domácnosti s nízkou intenzitou práce;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že tento vývoj je jde proti strategickému cíli EU, který je 

definován v její strategii Evropa 2020 a kterým je snížení počtu osob trpících či 

ohrožených chudobou a sociálním vyloučením nejméně o 20 milionů do roku 2020;“ 

 
odův. R 

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

2. část: tato slova 

 
odův. AE 

1. část: celé znění kromě slov „vzhledem k tomu, že evropský semestr označil nadměrné 

zatížení náklady na bydlení jako „sociální trend, který je třeba sledovat“;“ a „EU a“ 

2. část: tato slova 
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odův. AI 

1. část: celé znění kromě slov „(tj. ve východoevropských a středomořských zemích)“ 

2. část: tato slova 

 
odův. AL 

1. část: celé znění kromě slov „podstatným“ a „na omezování chudoby, což je jeden z cílů 

strategie Evropa 2020“ 

2. část: tato slova 

 
odův. AM 

1. část: celé znění kromě slov „zpráva nadace Eurofound nazvaná „Přístup k sociálním 

dávkám: jak omezit jejich nevyužívání“ jasně upozorňuje na problém spočívající v 

tom, že sociální dávky a“  

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1. část: celé znění kromě slov „v rámci evropského semestru“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1. část: celé znění kromě slov „včetně minimálního příjmu nad hranicí chudoby během 

životního cyklu“ 

2. část: „včetně minimálního příjmu“ 

3. část: „nad hranicí chudoby během životního cyklu“ 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

1. část: „vybízí Komisi, aby předložila sdělení o energetické chudobě v Evropě doprovázené 

akčním plánem na podporu členských států v tomto ohledu;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby v této souvislosti poskytla posouzení dopadů a informace o 

osvědčených postupech za účelem boje proti energetické chudobě v členských 

státech;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že energie musí být pro všechny občany Unie cenově dostupná;“ 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1. část: „připomíná řadu pozitivních dopadů, které může mít ve střednědobém horizontu 

zacílení určitých politik a finančních prostředků Unie na snížení energetických 

nákladů chudých domácností prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů 

energie a energetické účinnosti: zlepšování životních podmínek a zdraví dotyčných 

osob, snižování nákladů na domácnost, což ulehčí rozpočtu chudých rodin, zvýšení 

místních investic, tvorba místních pracovních míst“ kromě slov „určitých“ a „a 

finančních prostředků Unie“ 

2. část: „určitých“ a „a finančních prostředků Unie“ 

3. část: „a přispění k plnění cílů strategie EU 2020;„a přezkum strategie Evropa 2020;“ 
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13. Soukromý sektor a rozvoj 

Zpráva: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

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

poznámky 

§ 4 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § původní znění odděl. +  

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 32 § původní znění dílč.   

1/JH + 345, 23, 19 

2/JH + 195, 168, 20 

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3/EH + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 55 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 56 § původní znění odděl. + 196, 162, 19 

§ 57 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. U § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 191, 184, 4 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 266, 56, 39 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR:                    § 32 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 4 

Verts/ALE: § 23, 36, 56 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 17 

1. část: „rovněž uznává právo všech zemí, a zejména těch rozvojových, zavádět dočasná 

kapitálová omezení s cílem předcházet finančním krizím způsobeným krátkodobými 

a nestabilními soukromými finančními toky;“ 

2. část: „vyzývá k odstranění všech ustanovení omezujících toto právo ze všech obchodních 

a investičních dohod, včetně dohod WTO;“ 

 
§ 25 

1. část: „připomíná, že celní režimy jsou zásadní složkou regulačního prostředí zaměřeného 

na soukromý sektor ve prospěch chudých a na tvorbu pracovních míst;“ 

2. část: „se znepokojením však konstatuje, že dohody o hospodářském partnerství vyžadují 

snižování dovozních cel v celé řadě hospodářských odvětví zemí AKT a že 

odstranění veškerých cel na dovozy z EU by výrazně snížilo příjmy z cel, v 

některých případech až o 15-20 % vládních příjmů; naléhavě vyzývá EU, aby svou 

obchodní politiku regulovala v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch 

rozvoje;“ 

 
§ 55 

1. část: celé znění kromě slov „pojily s přímými granty poskytovanými organizacím 

občanské společnosti a“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 36 

1. část: celé znění kromě slov „a to s jejich svobodným, předchozím a informovaným 

souhlasem“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1. část: celé znění kromě slov „aby se modernizovaly jejich regulační rámce prostřednictvím 

vytvoření příznivých podmínek pro soukromé iniciativy, poskytování podpůrných 

mechanismů podnikům a“ a „vyzývá rovněž partnerské vlády, aby zavedly 

ustanovení o skončení platnosti, podle něhož by bylo možné zrušit nadbytečná 

opatření; konstatuje, že právní předpisy by měly být předmětem posouzení dopadů s 

cílem analyzovat úbytek vytváření pracovních míst a hrozby pro environmentální 

normy;“ 

2. část: „aby se modernizovaly jejich regulační rámce prostřednictvím vytvoření příznivých 

podmínek pro soukromé iniciativy, poskytování podpůrných mechanismů podnikům 

a“ 

3. část: „vyzývá rovněž partnerské vlády, aby zavedly ustanovení o skončení platnosti, podle 

něhož by bylo možné zrušit nadbytečná opatření; konstatuje, že právní předpisy by 

měly být předmětem posouzení dopadů s cílem analyzovat úbytek vytváření 

pracovních míst a hrozby pro environmentální normy;“ 

 
§ 41 

1. část: celé znění kromě slov „partnerství veřejného a soukromého sektoru“ 

2. část: tato slova 
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§ 57 

1. část: „požaduje, aby Komise více usilovala o využívání svého politického vlivu 

na partnerské vlády a místní orgány a pokračovala v dialogu s nimi, s cílem usnadnit 

intenzivnější a pozitivnější interakci se soukromým sektorem. poukazuje na to, že 

strategické dokumenty pro jednotlivé země, národní orientační programy a 

rozpočtová podpora mohou být nejcennějšími prostředky k prosazování reforem 

podnikatelského prostředí v partnerských zemích a podpoře domácí industrializace;“ 

2. část: „doporučuje, aby EU podpořila akční plán investic do cílů udržitelného rozvoje, 

který je uveden ve zprávě konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD); ); 

upozorňuje na to, že navrhování a vytváření struktury partnerství mezi veřejným a 

soukromým sektorem a jejich uplatňování je i nadále náročným a komplikovaným 

počinem, přičemž úspěch těchto partnerství závisí na tom, nakolik je prostředí, v 

němž působí, nápomocno jejich fungování;“ 

 
odův. U 

1. část: „vzhledem k tomu, že v rozvojových zemích se v současnosti PPP vytvářejí zatím z 

největší části v odvětví energetiky, infrastruktury a telekomunikací,“ 

2. část: „zatímco potenciál v odvětvích jako zemědělství, vodohospodářství, hygiena, 

vzdělávání, zelené technologie, výzkum a inovace, zdravotní péče či vlastnická 

práva je i nadále z velké části nevyužit;“ 

 
ECR, PPE: 

odův. N 

1. část: celé znění kromě slov „členských státech EU“ 

2. část: tato slova 

 
§ 11 

1. část: celé znění kromě slov „povinná a veřejně dostupná“ 

2. část: tato slova 

 
§ 32 

1. část: celé znění kromě slov „na podporu závazných pravidel“ 

2. část: tato slova 

 
§ 37 

1. část: „poukazuje také na rizika spojená s partnerstvím soukromého a veřejného sektoru 

v zemědělství, včetně neoprávněného zabírání půdy, kterému je nutné zabránit; 

zdůrazňuje, že je důležité zaměřit se při poskytování pomoci na drobné farmáře, 

zejména ženy; vyzývá Komisi, aby spojila vytváření veškerých partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem v oblasti zemědělství, která využívají finanční 

prostředky EU, s komplexními opatřeními na ochranu drobných farmářů, pastevců 

a dalších zranitelných uživatelů půdy před možností ztráty přístupu k půdě nebo 

vodě; zdůrazňuje, že ochranná opatření by měla zahrnovat posuzování sociálních 

rizik a rizik z hlediska životního prostředí“ 

2. část: „a povinné konzultace se zákonnými zástupci příslušných obcí,“ a „je získání jejich 

předchozího svobodného informovaného souhlasu;“ 

3. část: „přičemž podmínkou zahájení příslušného projektu a poskytnutí právní podpory 

těmto obcím, budou-li to potřebovat,“ a „doporučuje, aby byly projekty nové aliance 

v rámci skupiny G8 nahrazeny iniciativami v rámci souhrnného programu rozvoje 

afrického zemědělství; zdůrazňuje, že“ 

4. část: „je nutné, aby finanční a sociální kompenzace představovaly jednoznačný závazek, a 

že“ 

5. část: „by se mělo vždy přihlížet k alternativním rozvojovým plánům;“ 

 


