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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. Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní 

specializace (RIS3) 

Zpráva: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 570, 54, 15 

 

 

2. Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření 

Zpráva: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 523, 76, 38 

 

 

3. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Průběžná zpráva: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 618, 26, 7 

 

 

4. Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity 

Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  
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5. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

6. Žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity 

Zpráva: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

7. Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** 

Doporučení: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Dohoda mezi EU a Uruguayí v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** 

Doporučení: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 587, 38, 37 
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9. Jmenování člena Účetního dvora – Lazaros Stavrou Lazarou 

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování Lazarose 

Stavroua Lazaroua 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Jmenování člena Účetního dvora – João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování Joãa 

Alexandra Tavarese Gonçalvese 

de Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Jmenování člena Účetního dvora – Leo Brincat 

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (tajné hlasování (čl. 182 odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování Lea 

Brincata 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a 

prováděcí pravomoci) ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 
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13. Statistiky cen zemního plynu a elektřiny ***I 

Zpráva: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

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

poznámky 

celé znění – svazek č. 

1 

7 výbor EH + 403, 116, 78 

svazek č. 2 1-6 výbor  ↓  

čl. 2 § 1 za bodem 3 8 Verts/ALE  -  

čl. 2 za § 1 10 Verts/ALE  -  

příloha II 9 Verts/ALE  -  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Na cestě k novému uspořádání energetického trhu 

Zpráva: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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

poznámky 

§ 4 § původní znění odděl. +  

§ 6 § původní znění odděl. +  

za § 22 1 + 76 poslanců JH - 274, 384, 42 

§ 23 § původní znění odděl. +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 30 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 31 § původní znění odděl. +  

§ 44 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 49 2 + 76 poslanců JH - 185, 495, 22 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 360, 297, 47 

§ 53 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 55 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 57 § původní znění odděl. +  

§ 58 § původní znění JH + 541, 143, 7 

§ 60 § původní znění odděl. +  

§ 66 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 69 § původní znění odděl. +  

§ 70 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 71 § původní znění odděl. +  

§ 72 § původní znění odděl. +  

§ 73 § původní znění odděl. +  

odův. G § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 454, 188, 61 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 58 

Verts/ALE: pn. 1, 2, § 49 (2. část), 51 (3. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: odův. G, § 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 53 

1. část: „varuje před směšováním cílů v oblasti zajištění spolehlivých dodávek energie a cílů 

v oblasti boje proti změně klimatu;“ 

2. část: „požaduje důsledné rozšíření obchodování s emisemi a změnu podoby trhu směrem 

k větší flexibilitě, tak aby ceny CO2 a paliv v budoucnu více podporovaly 

rozšiřování výroby energie z obnovitelných zdrojů;“ 
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ENF: 

§ 55 

1. část: „s ohledem na zásadu subsidiarity vyzývá v souvislosti s dalším rozšiřováním 

energie z obnovitelných zdrojů ke koordinované činnosti členských států, která by 

začínala na regionální úrovni, tak aby bylo možné zvýšit hospodářskou účinnost 

energetického trhu, dosáhnout společných evropských cílů a upevnit stabilitu sítě; 

domnívá se, že členské státy by neměly přijímat jednostranná rozhodnutí, která mají 

výrazný vliv na sousední země, aniž by proběhla širší diskuze a spolupráce na úrovni 

regionů nebo Unie; připomíná, že obnovitelné zdroje energie mají většinou výraznou 

místní složku;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby se snažila vypracovat ucelenější evropský rámec na podporu 

energie z obnovitelných zdrojů;“ 

 
§ 70 

1. část: „poukazuje na význam účinného, nestranného a trvalého monitorování evropských 

trhů s energií jakožto na hlavní nástroj, který má zajistit skutečný vnitřní energetický 

trh, který by se vyznačoval volnou hospodářskou soutěží, vhodnými cenovými 

signály a zabezpečením dodávek energie;“ 

2. část: „poukazuje v této souvislosti na význam Agentury pro spolupráci energetických 

regulačních orgánů a netrpělivě očekává, jaký postoj zaujme Komise k novým, 

větším pravomocem této agentury v přeshraničních otázkách;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1. část: celé znění kromě slov: „být technicky neutrální a mělo by“ 

2. část: tato slova 

 
EFDD: 

§ 24 

1. část: celé znění kromě slov: „čistě státním netržním“ 

2. část: tato slova 

 
§ 30 

1. část: „zdůrazňuje, že je nutné propagovat zavádění systémů na skladování energie 

a vytvořit rovné podmínky, za kterých by skladování energie mohlo soutěžit s jinými 

možnostmi zajišťujícími flexibilitu,“ 

2. část: „a to na základě technicky neutrální koncepce energetického trhu;“ 

 
§ 44 

1. část: celé znění kromě slov: „výkonné moderní plynové elektrárny“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: celé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že v případě odchylek od plánu nahlášeného 

ze strany provozovatele by se měla požadovat přiměřená vyrovnávací platba za 

energii;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 66 

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

2. část: tato slova 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_CS.doc 9 PE 588.681 

Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1. část: celé znění kromě slov: „a umožňovaly postupné ukončení dotací vyspělých 

technologií na výrobu energie z obnovitelných zdrojů;“ a „a aby se minimalizoval 

jejich vliv na energeticky náročná průmyslová odvětví, která jsou ohrožena únikem 

uhlíku“ 

2. část: „což umožní postupné odstranění dotací pro vyspělé technologie výroby energie z 

obnovitelných zdrojů“ 

3. část: „a aby se minimalizoval jejich vliv na energeticky náročná průmyslová odvětví, 

která jsou ohrožena únikem uhlíku“ 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1. část: „konstatuje, že podle rámce do roku 2020 musejí členské státy splnit kvantitativní 

cíle týkající se podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie, a 

to nehledě na situaci na trhu, a poukazuje proto na to, že je důležité prosazovat 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů na základě opatření, která by se zaměřovala 

na hospodářskou soutěž a rentabilitu, a mít přitom na paměti, že existuje celá řada 

různých technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů, které se nacházejí v 

různém stadiu rozpracovanosti a mají různé vlastnosti, a proto na ně nelze aplikovat 

univerzální přístup;“ 

2. část: „připomíná důležitou úlohu unijního systému pro obchodování s emisemi (ETS) v 

této souvislosti“ 

3. část: „a považuje propagaci investic za něco, co je více v souladu s trhem než fixní 

výkupní tarify a všeobecné preferenční zacházení;“ 
 

 

15. Strategie EU pro vytápění a chlazení 

Zpráva: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

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

poznámky 

§ 9 § původní znění odděl. +  

§ 23 § původní znění JH + 615, 62, 19 

§ 24 § původní znění odděl. +  

§ 27 § původní znění odděl. +  

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 31 § původní znění JH + 582, 114, 7 

§ 39 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 41 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 45 § původní znění JH + 614, 72, 17 

§ 47 § původní znění odděl. +  

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 391, 285, 27 

§ 51 § původní znění JH + 534, 124, 42 

§ 52 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 55 § původní znění odděl. +  

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 69 § původní znění odděl. +  

§ 92 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 98 § původní znění odděl. +  

odův. K § původní znění odděl. +  

odův. T § původní znění odděl. +  

odův. V § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 550, 66, 87 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 23 

EFDD: § 31, 45, 51 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: odův. K, § 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: § 55, 98 

EFDD: odův. T, § 27, 69 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

odův. V 

1. část: celé znění kromě slov: „přičemž ve značné míře se k uspokojení této poptávky 

využívá zemní plyn a LPG a jejich používání by mohlo být optimalizováno vysoce 

účinným uchováváním energie;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 39 

1. část: celé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že hybridní systémy vytápění, které získávají 

tepelnou energii ze dvou či více zdrojů, mohou pomoci zvýšit význam 

obnovitelných zdrojů energie používaných k vytápění, zejména u stávajících budov, 

do nichž lze tyto systémy nainstalovat s minimálními technickými zásahy;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 41 

1. část: celé znění kromě slov: „jakým je například tepelná energie důlních vod hlubinných 

dolů,“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 48 

1. část: celé znění kromě slov: „na místní úrovni (např. systémy dálkového vytápění) nebo 

na mikroúrovni (např. geotermální a solární systémy);“ 

2. část: tato slova 

 
§ 52 

1. část: celé znění kromě slov: „stanovit jednoznačné cíle pro biologickou recyklaci s cílem“ 

2. část: tato slova 

 
§ 92 

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

2. část: tato slova 
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ENF: 

§ 56 

1. část: „je toho názoru, že členské státy by měly se vší naléhavostí učinit kroky k tomu, aby 

byly postupně vyřazeny z provozu nízkoteplotní kotelny na pevná fosilní paliva a 

organický odpad, které při spalování vypouštějí do ovzduší velké množství různých 

škodlivých látek;“ 

2. část: „domnívá se, že členské státy by měly, je-li to možné, podporovat postupné 

ukončení používání zastaralých krbů a kamen na dřevo s nízkou energetickou 

účinností v hustě osídlených oblastech a usnadnit jejich nahrazování moderními 

ekologickými a zdravotně nezávadnými alternativami s vysokou energetickou 

účinností a současně provádět osvětu ohledně potenciálních zdravotních rizik a 

osvědčených postupů týkajících se spalování dřeva;“ 

 
EFDD: 

§ 28 

1. část: celé znění kromě slov: „dálkové vytápění“ 

2. část: tato slova 
 

 

16. Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 

Zpráva: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Strategie EU pro alpský region 

Zpráva: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

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

poznámky 

§ 7 § původní znění JH + 564, 114, 26 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 521, 155, 27 

§ 31 § původní znění  + pozměněn ústně 

za § 36 1 + 76 poslanců JH - 143, 548, 13 

2 + 76 poslanců JH - 146, 519, 36 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

3 + 76 poslanců JH - 190, 504, 6 

za § 43 4 + 76 poslanců JH - 189, 489, 27 

§ 47 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 521, 78, 107 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

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

EFDD: § 7, 18 (2. část), 20, pn. 1, 2, 3, 4 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 47 

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

2. část: tato slova 

 
EFDD: 

§ 18 

1. část: celé znění kromě slov: „vyzývá v této souvislosti zúčastněné strany k vypracování 

pobídek pro rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru;“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Mercedes Bresso předložila ústní pozměňovací návrh k § 31: 

„31. podporuje diverzifikaci nabídky v oblasti cestovního ruchu vytvářením nových turistických 

příležitostí přizpůsobených regionálním potřebám a využívajících regionální zdroje – jako jsou např. 

turistické tematické parky a trasy, gastronomický a vinný cestovní ruch, kulturní, zdravotní, vzdělávací 

nebo sportovní cestovní ruch – s cílem prodloužit turistickou sezónu a současně odlehčit infrastruktuře 

a dosáhnout celoroční zaměstnanosti v cyklu cestovního ruchu a dále podporuje agroturistiku, jež má 

přilákat návštěvníky k činnostem charakteristickým pro venkov a volnou přírodu nabízeným v 

nekonvenčních ubytovacích zařízeních a posílit konkurenceschopnost a udržitelnost turistických 

destinací; podporuje propagaci nových turistických činností, které jsou lépe přizpůsobeny změně 

klimatu a ochraně životního prostředí; zdůrazňuje rovněž potřebu podpořit a vylepšit koordinaci 

činností horských služeb;“ 
 

 

18. Svěřenský fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc 

Zpráva: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

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

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

poznámky 

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 4 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 13 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 15 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 -  

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 421, 244, 33 

§ 26 § původní znění odděl. +  

§ 32 § původní znění dílč.  pozměněn ústně 

1 +  

2 -  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 511, 129, 61 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
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Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 32 

1. část: celé znění kromě slov: „za svůj hlavní cíl by měly považovat zkoumání a řešení 

skutečných příčin prohlubování chudoby v zemích původu, jako jsou drancování a 

využívání lidských a přírodních zdrojů ze strany nadnárodních společností, zabírání 

půdy, podpora autokratických a zkorumpovaných vlád ze strany členských států EU, 

obchodování se zbraněmi a katastrofální důsledky placení zahraničních dluhů;“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1. část: celé znění kromě slov: „přímé“ a „avšak výslovně nevylučuje operace na udržení 

míru s rozvojovými cíli; dále připomíná, že články 209 a 212 Smlouvy o fungování 

Evropské unie výslovně nevylučují financování budování kapacit v oblasti 

bezpečnosti;“ 

2. část: „přímé“ 

3. část: „avšak výslovně nevylučuje operace na udržení míru s rozvojovými cíli; dále 

připomíná, že články 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie výslovně 

nevylučují financování budování kapacit v oblasti bezpečnosti;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slov: „domnívá se, že takové financování by přinášelo přidanou 

hodnotu ke stávajícím zdrojům financování;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 3 

1. část: celé znění kromě slov: „uznává užitečnost shromáždění velkého počtu vnitrostátních 

příspěvků na úrovni Unie kromě významných příspěvků z externích finančních 

nástrojů a Evropského rozvojového fondu (ERF);“ 

2. část: tato slova 

 
§ 11 

1. část: celé znění kromě slov: „připomíná, že financování svěřenského fondu EU musí být 

prováděno a hodnoceno na základě kritérií oficiální rozvojové pomoci a že všechny 

výdaje, které tento požadavek nesplňují, musí být hrazeny z jiných zdrojů, z nichž 

svěřenský fond čerpá; v této souvislosti zdůrazňuje význam čerpání prostředků z 

několika rozličných zdrojů a od vícero dárců, a připomíná, že získávání zdrojů bylo 

jedním z hlavních důvodů vytvoření tohoto nástroje, jenž slouží tolika zcela 

rozličným účelům;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 12 

1. část: „zdůrazňuje, že bude-li svěřenský fond EU pro Afriku financován z ERF a v 

některých případech i z prostředků vyčleněných členskými státy na podporu rozvoje, 

může se to projevit v těch afrických zemích přijímajících pomoc, na něž se 

svěřenský fond nevztahuje, zejména v nejméně rozvinutých zemích;“ 

2. část: „varuje před nebezpečím odklonu pomoci od nejchudších zemí, které mají 

nejomezenější možnosti přístupu k finančním zdrojům;“ 
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§ 14 

1. část: „domnívá se, že svěřenský fond EU pro Afriku by měl přispívat k rozvoji v 

tranzitních zemích a zemích původu migrantů, k posílení a zlepšení místních 

veřejných služeb (sociálních služeb, zdravotnictví, vzdělávání, zajištění výživy, 

kultury), politické angažovanosti a správy věcí veřejných, zejména prostřednictvím 

projektů se zapojením místních společenství; domnívá se, že fond by měl přispívat k 

rozvoji zaměstnanosti v místních odvětvích a současně k dodržování lidských práv a 

ochraně životního prostředí; v tomto kontextu se domnívá, že jsou nutné konzultace 

s místními vládními orgány jakožto s plnohodnotnými partnery, jestliže existují 

záruky efektivnosti a řádné správy v souladu se zásadou účinnosti pomoci, a že tyto 

orgány by rovněž měly být hlavními aktéry odpovídajícími za veřejné služby 

poskytované na místní úrovni; domnívá se, že občanská společnost, nevládní 

organizace, mezinárodní organizace a komunity žijící v diaspoře by měly hrát 

doplňkovou a klíčovou roli při řešení hlavních příčin migrace a zlepšování místních 

služeb;“ 

2. část: „požaduje otevřený a participativní proces konzultace, který by zásadně přispěl k 

posouzení rozvojových potřeb ještě před samotným definováním projektů;“ 

 

 
§ 17 

1. část: celé znění kromě slov: „zejména pokud jde o vzdělávání, odbornou přípravu, 

zdravotnictví, výživu, zabezpečení potravin, dodávky vody a zajištění hygieny, což 

jsou všechno odvětví, která jsou klíčová pro zvýšení inkluzivnosti, posílení 

postavení místního obyvatelstva a zlepšení jeho životních podmínek, a to s důrazem 

na mladé lidi,“ a „a současně by měl mít možnost poskytovat lepší, spravedlivější a 

udržitelnější služby široké veřejnosti;“ 

2. část: „zejména pokud jde o vzdělávání, odbornou přípravu, zdravotnictví, výživu, 

zabezpečení potravin, dodávky vody a zajištění hygieny, což jsou všechno odvětví, 

která jsou klíčová pro zvýšení inkluzivnosti, posílení postavení místního 

obyvatelstva a zlepšení jeho životních podmínek, a to s důrazem na mladé lidi,“ 

3. část:  „a současně by měl mít možnost poskytovat lepší, spravedlivější a udržitelnější 

služby široké veřejnosti;“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1. část: celé znění kromě slov: „zejména pokud jde o účinné provádění dohod o navracení a 

zpětném přebírání osob“ a „aby zvýšila transparentnost tohoto fondu, a zdůrazňuje, 

že důležitou roli bude hrát monitorování a hodnocení financovaných projektů a 

programů s cílem zajistit,“ 

2. část: „zejména pokud jde o účinné provádění dohod o navracení a zpětném přebírání 

osob“ 

3. část: „aby zvýšila transparentnost tohoto fondu, a zdůrazňuje, že důležitou roli bude hrát 

monitorování a hodnocení financovaných projektů a programů s cílem zajistit,“ 

 
§ 35 

1. část: „konstatuje, že svěřenecký fond EU pro Afriku byl vytvořen v návaznosti na summit 

vedoucích představitelů a vlád afrických a evropských států ve Vallettě, který se 

zaměřil na problematiku migrace; vyzývá Komisi, aby poskytla Parlamentu přehled 

konkrétních opatření, která následovala po tomto summitu, zejména pokud jde o 

rozvoj, boj proti převaděčům a podpis dohod o navracení, zpětném přebírání a 

opětovném začlenění;“ 

2. část: „vyzývá Radu, aby Komisi poskytla mandáty nezbytné k uzavření těchto dohod se 

zeměmi, jichž se týká svěřenecký fond EU;“ 
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PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1. část: „vyjadřuje politování nad tím, že svěřenské fondy vedou k obcházení rozpočtového 

orgánu a k narušování jednoty rozpočtu; konstatuje, že vytvoření tohoto nástroje ad 

hoc znamená uznání nedostatečnosti víceletého finančního rámce (VFR) na léta 

2014–2020; připomíná, že rozpočet Unie vychází z 85 % z příspěvků členských 

států; domnívá se, že zavedení tohoto svěřenského fondu EU znamená fakticky 

přezkum stropů současného víceletého finančního rámce prostřednictvím zvýšení 

příspěvků členských států;“ 

2. část: „zdůrazňuje proto, že vytváření nástrojů finanční podpory mimo rozpočet EU musí 

být nadále výjimečné, protože obchází rozpočtový orgán a ohrožuje jednotu 

rozpočtu; vyjadřuje politování nad skutečností, že Parlament není zastoupen ve 

strategické radě, přestože podstatná část prostředků pochází z rozpočtu Unie; žádá, 

aby byl rozpočtový orgán pozván k účasti ve strategické radě;“ kromě slov „vedou k 

obcházení rozpočtového orgánu a k narušování jednoty rozpočtu;“ 

3. část: „vedou k obcházení rozpočtového orgánu a k narušování jednoty rozpočtu;“ 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1. část: celé znění kromě slov: „k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a sexuálním a 

reprodukčním právům“ 

2. část: „k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví“ 

3. část: „a sexuálním a reprodukčním právům“ 

 

Různé 

Ignazio Corrao předložil tyto ústní pozměňovací návrhy: 

§ 4 

„4. zdůrazňuje volatilitu dobrovolných příspěvků a naléhavě vyzývá členské státy, aby dostály svým 

závazkům a raději urychleně a účinně doplnily příspěvek Unie tak, aby svěřenský fond EU mohl 

rozvinout svůj plný potenciál, než aby poskytly minimum požadované pro získání hlasovacích práv ve 

strategické radě;“ 

 

§ 13 

„13. hluboce lituje skutečnosti, že ačkoliv oficiální rozvojová pomoc je pro nejméně rozvinuté země 

neustále důležitá, objem rozvojové pomoci poskytované těmto zemím, který byl již tak malý, se v roce 

2014 již druhý rok po sobě snížil a že podíl prostředků vyčleněných na pomoc těmto zemím je nejnižší 

za posledních deset let; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zajistily, že tato pomoc nemine 

nejchudší země, a bude tak moci pokrýt náklady na stávající krize;“ 

 

§ 15 

„15. připomíná, že regionální a místní orgány, občanská společnost a nevládní organizace jsou z 

hlediska účinné rozvojové politiky přirozenými partnery, a že je nezbytný neustálý dialog s 

vnitrostátními orgány a místními společenstvími, aby bylo možné určit společné strategie a priority a 

uplatňovat při provádění fondu přístup založený na důkazech, zvláště ve státech, které vykazují 

nedostatečné záruky řádné správy věcí veřejných a transparentnosti;  vyzývá k tomu, aby i na tomto 

poli byla dodržována zásada subsidiarity a odpovědnost; zdůrazňuje, že by místní vládní orgány, 

místní občanská společnost, nevládní organizace a mezinárodní organizace měly být ve velké míře 

zapojovány do plánování, provádění a hodnocení svěřenského fondu EU;  vyzývá Komisi, aby 

objasnila a formalizovala konzultační postupy s těmito zúčastněnými stranami s cílem zajistit jejich 

účinnou účast v diskusích vedených v operačních výborech, a to při dodržování jasných a 

transparentních kritérií;“ 

 

§ 32 

„32. připomíná, že migrační politiky EU by měly předně usilovat o řešení hlavních příčin migrace; 

zdůrazňuje, že migrační politiky EU by měly napomáhat k míru a stabilitě a k hospodářskému rozvoji, 

jak stanoví cíle č. 3, 4 a 5, dílčí cíl č. 7 cíle č. 10 a cíl č. 16 agendy pro udržitelný rozvoj 2030 užší 

součinností se třetími zeměmi v zájmu zlepšení spolupráce na zajišťování návratu osob a jejich 

opětovného začleňování do jejich zemí původu, včetně vysoce kvalifikovaných migrantů, na 

zajišťování dobrovolného návratu a zpětného přebírání osob způsobem, který jim nabídne více 

příležitostí;“ 

19. Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi 

pracovním a soukromým životem 

Zpráva: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

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 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EH + 353, 320, 22 

§ 6 § původní znění odděl. +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 412, 239, 47 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 411, 200, 84 

3/JH + 408, 196, 86 

§ 10 § původní znění dílč.   

1/JH + 656, 29, 6 

2/JH + 366, 274, 44 

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

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

poznámky 

§ 18 § původní znění JH + 545, 100, 52 

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 26 § původní znění odděl./E

H 

- 285, 334, 80 

§ 28 § původní znění dílč.   

1/JH + 637, 33, 28 

2/JH + 396, 297, 5 

3/JH + 545, 122, 26 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3/JH + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/JH + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § původní znění dílč.   

1/JH + 625, 54, 23 

2/JH + 519, 84, 87 

3/JH + 426, 205, 59 

4/JH + 637, 16, 34 

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 353, 314, 32 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 40 § původní znění odděl. -  

§ 41 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 305, 332, 60 

§ 42 § původní znění odděl. +  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 49 § původní znění dílč.   

1/JH + 565, 123, 12 

2 +  

3/JH + 598, 82, 16 

§ 50 § původní znění odděl. +  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 52 § původní znění JH + 631, 53, 11 

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH - 335, 343, 18 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 55 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 59 § původní znění JH + 416, 224, 56 

§ 60 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 61 § původní znění odděl. +  

§ 63 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § původní znění odděl. -  

§ 66 § původní znění JH + 592, 21, 79 

§ 67 § původní znění odděl. -  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 415, 207, 72 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_CS.doc 25 PE 588.681 

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

poznámky 

odův. D § původní znění JH + 591, 9, 90 

odův. E § původní znění dílč.   

1/JH + 619, 62, 13 

2/JH - 296, 380, 8 

odův. G § původní znění odděl. +  

odův. H § původní znění odděl. -  

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3 -  

odův. M § původní znění odděl./E

H 

+ 350, 337, 6 

odův. Q § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 331, 346, 16 

odův. S § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. T § původní znění odděl. +  

odův. V § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

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

poznámky 

odův. Ab § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Af § původní znění JH + 337, 269, 87 

odův. Ag § původní znění dílč.   

1/JH + 622, 17, 54 

2/JH + 433, 182, 74 

odův. Aj § původní znění odděl./E

H 

+ 338, 323, 28 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 443, 123, 100 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: odův. D, § 10, 28, 59 

GUE/NGL: odův. E, Af, Ag, § 31 (3. a 6. část), 35, 37 (2. část), 49 (1. a 3. část), 52, 56 

EFDD: odův. C (3. část), § 7 (2. část), 8 (2. a 3. část), 18, 59 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: odův. C, T, Af, § 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: odův. M, N, § 7, 26, 59, 67 

ALDE: odův. G, H, M, Aj, § 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: § 6, 40, 50 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 47 

1. část: „zdůrazňuje, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem musí vycházet z 

práv a bezpečnosti zaměstnanců na pracovním trhu a z práva vzít si volno, které by 

nemělo být omezováno zvyšujícími se nároky na mobilitu a flexibilitu;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že pokud nebude předem přijat jasný přístup k začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů, může narůstající flexibilita vést ke zvýšení diskriminace na 

pracovním trhu, jak ji aktuálně zažívají ženy, a to v podobě nižších mezd, 

nestandardních forem zaměstnání a nepoměrnou odpovědností za neplacené práce v 

domácnosti;“ 

 
PPE: 

odův. E 

1. část: celé znění kromě slov: „určitě však není dostatečně ambiciózní“ 

2. část: tato slova 
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odův. Q 

1. část: celé znění kromě slov: „(smlouvy bez stanovení pracovní doby, práce na dobu 

určitou, dočasné zaměstnání, práce na částečný úvazek)“ 

2. část: tato slova 

 
§ 56 

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

2. část: tato slova 

 
§ 60 

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

2. část: tato slova 

 
ALDE: 

odův. A 

1. část: celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že politiky vstřícné k rodinám jsou 

důležité pro vyvolání pozitivních demografických trendů“ 

2. část: tato slova 

 
odův. I 

1. část: celé znění kromě slov: „nové formy organizace práce“ a „kvalitních“ 

2. část: tato slova 

 
odův. S 

1. část: „vzhledem k tomu, že mezi různými profesními kategoriemi jsou to zejména 

samostatně výdělečně činné ženy a podnikatelky, pro které je velmi obtížné 

dosahovat vyváženosti pracovního a soukromého života;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že ženy, které si přejí začít podnikat, mají velmi často potíže se 

získáváním přístupu k úvěrům, protože finanční zprostředkovatelé se jim zdráhají 

úvěry poskytovat, neboť se domnívají, že podnikatelky jsou více vystaveny riziku a 

je méně pravděpodobné, že jejich podniky budou růst;“ 

 
odův. Ab 

1. část: „vzhledem k tomu, že Evropa je kontinent s nejvyšším počtem starších občanů a 

trendem stárnutí obyvatelstva, který bude pokračovat i v příštích desetiletích; 

vzhledem k tomu, že řada členských států nemá dostatek zařízení dlouhodobé péče, 

aby mohly řešit nárůst potřeb v oblasti péče a zastavit snižování ukazatele zdravé 

délky života;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že většina pracovních míst vytvořených v rámci formální domácí 

péče o starší členy rodiny je slabě placená a vyžaduje nízkou kvalifikaci“ 

 
§ 20 

1. část: celé znění kromě slov: „jsou pro všechny stejná, že se tedy jedná o individuální 

práva,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 21 

1. část: celé znění kromě slov: „cenově dostupným a kvalitním“ 

2. část: tato slova 
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§ 24 

1. část: „vyzývá členské státy, aby v souladu s článkem 27 Evropské sociální charty zavedly 

proaktivní politiku a uvolnily odpovídající investice určené na podporu žen a mužů, 

jež po návratu z dovolené z rodinných důvodů nebo z důvodů péče vstupují na trh 

práce, vracejí se na něj, nebo na trhu práce setrvávají, a aby tato podpora byla 

vázána na udržitelné a kvalitní zaměstnání; zdůrazňuje zejména, že je nezbytné 

zaručit návrat na stejnou, rovnocennou či podobnou pozici a ochranu proti 

propuštění či méně příznivému zacházení v důsledku těhotenství, při podání žádosti 

o rodičovskou dovolenou či nástupu na ni a také ochranné období po opětovném 

zahájení pracovní činnosti, aby se mohly znovu přizpůsobit své práci;“ 

2. část: „připomíná, že by měla být zaručena rovněž změna pracovní doby nebo organizace 

pracovních postupů po návratu do práce (včetně povinnosti zaměstnavatele 

odůvodnit případné odmítnutí takové změny) a možnost využít nároku na dobu 

věnovanou vzdělávání;“ 

 
GUE/NGL: 

odův. V 

1. část: celé znění kromě slov: „či částečně“, „nepřevoditelná“ a „řádně“ 

2. část: „či částečně“ 

3. část: „nepřevoditelná“ a „řádně“ 

 
§ 37 

1. část: celé znění kromě slov: „aby zvážily“ 

2. část: tato slova 

 
§ 41 

1. část: „vyzývá členské státy, aby podporovaly fiskální politiku jakožto účinný prostředek k 

posílení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a aby podpořily 

zaměstnávání žen“ 

2. část: „zavedením daňových úlev na péči o děti a starší osoby nebo jiné závislé osoby ve 

formě daňových pobídek a dávek;“ 

 
§ 51 

1. část: celé znění kromě slov: „a to zejména v nově se rozvíjejícím digitálním prostředí tzv. 

smart workingu;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 55 

1. část: celé znění kromě slov: „pokud jde o produktivitu či prosperitu;“ 

2. část: tato slova 

 
EFDD: 

§ 7 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby příslušné politiky a opatření 

zohlednily zvyšující se rozmanitost rodinných vztahů,“ 

2. část: „včetně registrovaného partnerství a forem rodičovství a prarodičovství, a také 

rozmanitosti společnosti jako celku, zejména s cílem zaručit, aby nedocházelo k 

diskriminaci dětí z důvodu rodinného stavu nebo rodinné situace jejich rodičů; 

vyzývá členské státy, aby si vzájemně uznávaly právní dokumenty s cílem zajistit 

volný pohyb bez diskriminace;“ 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1. část: celé znění kromě slov: „jako například záruku pro děti“ 

2. část: tato slova 

 
§ 33 

1. část: celé znění kromě slov: „individualizaci práva na úpravu dovolené a“ 

2. část: „individualizaci“ 

3. část: „práva na úpravu dovolené a“ 

 
§ 34 

1. část: celé znění kromě slov: „směrnice o otcovské dovolené, která stanoví povinnou plně 

placenou dovolenou v rozsahu nejméně dvou týdnů“ „směrnice o pečovatelské 

dovolené, která doplňuje ustanovení o profesionální péči, umožňuje zaměstnancům 

pečovat o závislé osoby a zajišťuje pečovatelům odpovídající odměnu a sociální 

ochranu;  vyzývá k flexibilitě řízené zaměstnanci a k dostatečným pobídkám pro 

muže, aby čerpali pečovatelskou dovolenou;“ „minimálních norem platných ve 

všech členských státech pro řešení specifických potřeb adoptivních rodičů a 

osvojených dětí a pro udělení stejných práv jako v případě pokrevních rodičů;“ 

2. část: „směrnice o otcovské dovolené, která stanoví povinnou plně placenou dovolenou v 

rozsahu nejméně dvou týdnů“ 

3. část: „směrnice o pečovatelské dovolené, která doplňuje ustanovení o profesionální péči, 

umožňuje zaměstnancům pečovat o závislé osoby a zajišťuje pečovatelům 

odpovídající odměnu a sociální ochranu; vyzývá k flexibilitě řízené zaměstnanci a k 

dostatečným pobídkám pro muže, aby čerpali pečovatelskou dovolenou;“ kromě 

slov „k flexibilitě řízené zaměstnanci a“  

4. část: „k flexibilitě řízené zaměstnanci a“ 

5. část: „minimálních norem platných ve všech členských státech pro řešení specifických 

potřeb adoptivních rodičů a osvojených dětí a pro udělení stejných práv jako v 

případě pokrevních rodičů;“ 

 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1. část: celé znění kromě slov: „a následné rozpočtové škrty“ a „aby realizovaly kladné 

politiky a pobídky na podporu demografické obnovy,“ 

2. část: „a následné rozpočtové škrty“ 

3. část: „aby realizovaly kladné politiky a pobídky na podporu demografické obnovy,“ 

 
§ 28 

1. část: celé znění kromě slov: „aby v úzké spolupráci se sociálními partnery a na základě 

konzultací s občanskou společností předložila ambiciózní návrh na vysoké normy, 

jehož cílem by bylo dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým 

životem“ „kojících matek“ a „a matek samoživitelek“ 

2. část: „aby v úzké spolupráci se sociálními partnery a na základě konzultací s občanskou 

společností předložila ambiciózní návrh na vysoké normy, jehož cílem by bylo 

dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem“ 

3. část: „kojících matek“ a „a matek samoživitelek“ 
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odův. K 

1. část: celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že současné politiky zaměstnanosti a 

sociální politiky spolu s uloženými úspornými opatřeními narušují růst a rozvoj v 

Evropě; vzhledem k tomu, že tyto politiky narušují dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti žen, který byl stanoven ve strategii Evropa 2020 (v současnosti činí 

63,5 %);“ a „překonaným textem“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že současné politiky zaměstnanosti a sociální politiky spolu s 

uloženými úspornými opatřeními narušují růst a rozvoj v Evropě; vzhledem k tomu, 

že tyto politiky narušují dosažení cíle 75% míry zaměstnanosti žen, který byl 

stanoven ve strategii Evropa 2020 (v současnosti činí 63,5 %);“ 

3. část: „překonaným textem“ 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1. část: celé znění kromě slov: „legislativních a nelegislativních“ a „vyzývá Komisi, aby při 

respektování zásady subsidiarity předložila návrh takového balíčku jako součást 

pracovního programu Komise na rok 2017 v rámci avizovaného evropského pilíře 

sociálních práv, pokud by sociální partneři nedokázali dospět k dohodě;“ 

„zdůrazňuje, že by legislativní návrhy měly jako právní základ obsahovat rovnost 

žen a mužů;“ a „o vytvoření skutečného pilíře sociálních práv“ 

2. část: „legislativních a nelegislativních“ 

3. část: „vyzývá Komisi, aby při respektování zásady subsidiarity předložila návrh takového 

balíčku jako součást pracovního programu Komise na rok 2017 v rámci avizovaného 

evropského pilíře sociálních práv, pokud by sociální partneři nedokázali dospět k 

dohodě;“ a „o vytvoření skutečného pilíře sociálních práv“ 

4. část: „zdůrazňuje, že by legislativní návrhy měly jako právní základ obsahovat rovnost 

žen a mužů;“ 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly a provedly politiky a zavedly 

opatření na podporu nejvíce znevýhodněných osob“ 

2. část: „nebo osob, na něž se stávající legislativa a politiky nevztahují,“ 

3. část: „jako jsou rodiče samoživitelé, nesezdané páry, páry stejného pohlaví, migranti, 

osoby samostatně výdělečně činné nebo tzv. „vypomáhající manželé nebo 

manželky“ a rodiny s jedním či více členy se zdravotním postižením;“ 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. část: celé znění kromě slov: „obrácením důkazního břemene“ a „k provádění šetření z 

vlastního podnětu, pokud jde o otázky rovnosti, a“ 

2. část: „obrácením důkazního břemene“  

3. část: „k provádění šetření z vlastního podnětu, pokud jde o otázky rovnosti, a“ 

 
odův. Ag 

1. část: „vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout cílené politiky, pokud jde o trh práce a 

rovnováhu pracovního a soukromého života, aby se zohlednily meziodvětvové 

překážky, kterým čelí ženy ve zranitelné situaci“ a „v oblasti rovnováhy pracovního 

a soukromého života a zajištění pracovních míst;“ 

2. část: „(jako jsou ženy se zdravotním postižením, mladé ženy, přistěhovalkyně a uprchlice, 

ženy z etnických menšin a LGBTI)“ 
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PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1. část: celé znění kromě slov: „a navázala na ni evropským semestrem“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1. část: „vyzývá, aby na úrovni EU i jednotlivých členských států a ve spolupráci se 

sociálními partnery došlo k lepší koordinaci různých druhů dovolené;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že lepší přístup k různým druhům dovolené poskytuje lidem vyhlídky 

na dovolené odpovídající životnímu cyklu a zvyšuje zaměstnanost, celkovou 

účinnost a spokojenost s vykonávanou prací; konstatuje, že v případech, kdy 

neexistují žádná ustanovení upravující čerpání dovolené či kdy jsou stávající 

ustanovení považována za nedostatečná, mohli by hrát určitou úlohu sociální 

partneři, neboť mohou stanovit nová ustanovení či aktualizovat stávající ustanovení 

v oblasti mateřské, otcovské a rodičovské dovolené;“ 

3. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby přehodnotily politiku v oblasti dovolených za 

účelem přizpůsobení se úloze mnoha pracujících prarodičů pečujících o svá 

vnoučata;“ 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1. část: „vyzývá Komisi, aby zveřejnila zprávu o provádění směrnice o rodičovské dovolené, 

a žádá Komisi a sociální partnery, aby zvážili možnost přiměřeného prodloužení 

minimální délky rodičovské dovolené s odpovídající finanční náhradou a sociální 

ochranou ze čtyř na šest měsíců a zvýšili věkový limit dítěte, do něhož lze čerpat 

rodičovskou dovolenou; zdůrazňuje, že rodičům by měla být poskytnuta flexibilní 

možnost čerpání rodičovské dovolené po částech nebo vcelku;  žádá členské státy a 

sociální partnery, aby přehodnotili svůj systém finančních náhrad v době rodičovské 

dovolené s cílem dosáhnout odpovídající výše finanční náhrady, která by byla 

pobídkou a rovněž by motivovala muže k čerpání rodičovské dovolené po delší 

dobu, než je minimální doba zaručená uvedenou směrnicí;“ 

2. část: „připomíná, že rodičovská dovolená by měla být rovnocenně rozdělena mezi oba 

rodiče“ kromě slova „rovnocenně“ 

3. část: „rovnocenně“ 

4. část: „a že podstatná část by měla zůstat nepřevoditelná“ kromě slov „podstatná část“ a 

„nepřevoditelná“ 

5. část: „podstatná část“ 

6. část: „nepřevoditelná“ 

7. část: „zdůrazňuje, že s oběma rodiči se musí zacházet stejným způsobem, pokud jde o 

právo na příjem a délku rodičovské dovolené;“ 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. část: „vyzývá členské státy, aby díky pracovněprávním předpisům a právním předpisům v 

oblasti sociálního zabezpečení zavedly započitatelnou dobu péče coby období,“ a „a 

to jak ženám, tak mužům“ kromě slov „započitatelnou dobu péče“ a 

„pracovněprávním“ 

2. část: „započitatelnou dobu péče“ a „pracovněprávním“ 

3. část: „vzniká nárok na důchod“ a „s cílem ochránit ty, kdo na čas opustí zaměstnání za 

účelem poskytování neformální neplacené péče o závislou osobu nebo člena rodiny, 

a uznat hodnotu práce těchto pečovatelů a pečovatelek pro společnost obecně;“ 

4. část: „vyzývá členské státy, aby si v této oblasti vyměňovaly osvědčené postupy;“ 
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§ 49 

1. část: „zdůrazňuje, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem musí na jedné 

straně vycházet z práv a bezpečnosti zaměstnanců na pracovním trhu a z práva vzít 

si volno, aniž by bylo toto právo omezováno zvyšujícími se nároky na mobilitu a 

flexibilitu; na druhou stranu poukazuje na to, že osobní a rodinná situace každého 

zaměstnance je rozdílná, a proto se domnívá, že by zaměstnancům mělo být 

umožněno využívat pružnou pracovní dobu, aby v průběhu svého životního cyklu 

měli možnost přizpůsobit pracovní dobu své konkrétní situaci;“ kromě slov „že 

rovnováha mezi pracovním a soukromým životem musí na jedné straně vycházet z 

práv a bezpečnosti zaměstnanců na pracovním trhu a z práva vzít si volno, aniž by 

bylo toto právo omezováno zvyšujícími se nároky na mobilitu a flexibilitu;“ 

2. část: „že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem musí vycházet z práv a 

bezpečnosti zaměstnanců na pracovním trhu a z práva vzít si volno, které by nemělo 

být omezováno zvyšujícími se nároky na mobilitu a flexibilitu;“ 

3. část: „domnívá se, že taková pružnost orientovaná na zaměstnance může mezi ženami 

podpořit vyšší míru zaměstnanosti; zdůrazňuje, že zaměstnanci a zaměstnavatelé 

nesou společně odpovědnost za vypracování návrhů nejvhodnějších opatření a jejich 

schválení; vyzývá Komisi, aby zmapovala situaci v členských státech, pokud jde o 

právo požádat o pružnou pracovní dobu;“ 

 
§ 54 

1. část: „zdůrazňuje, že hlavními faktory rostoucího stresu, špatného zdravotního a 

duševního stavu a rostoucího počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou příliš 

dlouhá a nepravidelná pracovní doba, nedostatečná doba na odpočinek, nejisté 

zaměstnání a nepřiměřené požadavky na výkon; zdůrazňuje, že pružná a 

předvídatelná pracovní doba má na rovnováhu mezi pracovním a soukromým 

životem příznivý dopad; vyzývá členské státy a sociální partnery, aby zajistili na 

základě uplatňování všech příslušných právních předpisů stanovení pracovní doby a 

doby odpočinku každý týden; připomíná, že povinností Komise bylo zajistit opatření 

navazující na provádění směrnice o pracovní době a zvážit zahájení řízení pro 

porušení povinnosti vůči členským státům, které neplní povinnosti vyplývající z této 

směrnice;“ kromě slov „zdůrazňuje, že pružná a předvídatelná pracovní doba má na 

rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem příznivý dopad;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že pružná a předvídatelná pracovní doba má na rovnováhu mezi 

pracovním a soukromým životem příznivý dopad;“ 

3. část: „doporučuje v tomto ohledu, aby byla bedlivě sledována koupě nebo prodej 

podniků, aby se předešlo tendenci ke „slevování“ v ustanoveních o pracovní době a 

době odpočinku;“ 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1. část: „upozorňuje na vysoký počet chudých pracovníků v Evropě, což vede k tomu, že 

někteří lidé musí pracovat více a déle, a dokonce mít několik zaměstnání, aby 

dosáhli životního minima;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že je důležité, aby dosahování rovnováhy mezi pracovním a 

soukromým životem neprobíhalo na základě vytváření nejistých pracovních 

podmínek a zvyšování počtu nestandardních forem zaměstnání; konstatuje, že 

nestandardní formy zaměstnání jsou v nadměrné míře zastoupeny ženami, což 

zvyšuje jejich sociální a ekonomickou nejistotu; konstatuje, že ve všech členských 

státech přetrvávají rozdíly v odměňování mezi hrubou a čistou mzdou, které 

nesouvisejí pouze s odlišnými vlastnostmi dotyčných subjektů, ale také s odlišnými 

podmínkami na trhu;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že mzdy by měly vycházet z pracovního výkonu a místních životních 

nákladů, a nikoliv pouze z kvantitativních norem;“ 

4. část: „vyzývá členské státy a sociální partnery, aby vytvořili rámec pro mzdovou politiku, 

který by obsahoval účinná opatření zaměřená na boj proti platové diskriminaci a na 

zajištění odpovídajícího příjmu pro všechny pracovníky, např. zavedením minimální 

mzdy na úrovni členských států, která by zaručila důstojný život, v souladu s 

vnitrostátními postupy; vyzývá členské státy, aby podporovaly kolektivní 

vyjednávání, které je důležitým faktorem při vytváření mzdové politiky;“ 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1. část: „zdůrazňuje, že genderová segregace, rozdíly v odměňování a v důchodech žen a 

mužů, stereotypy spojené s pohlavím a vysoká míra stresu při zvládání pracovního a 

soukromého života a další formy diskriminace žen vedou k tomu, že vysoký podíl 

žen není fyzicky aktivních, a negativně se odrážejí na jejich fyzickém a duševním 

zdraví“ 

2. část: „připomíná, že je důležité potírat stereotypy skrze podporu a obranu rovnosti žen a 

mužů ve všech fázích vzdělávacího procesu, tedy již od základní školy;“ 

3. část: „vyzývá členské státy a sociální partnery, aby vedli a podporovali veřejné osvětové a 

informační kampaně a programy, které prosazují rovnost žen a mužů a bojují proti 

stereotypům;“ 

 
PPE, EFDD: 

odův. C 

1. část: „vzhledem k tomu, že tradiční pojetí rolí žen a mužů a základní rodiny je dále 

zpochybňováno,“ 

2. část: „neboť v EU narůstá počet rodin s jedním rodičem, rodin založených na svazku osob 

téhož pohlaví, matek v adolescentním věku atd.;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že neuznání této různosti znamená další diskriminaci a má 

negativní dopady na osoby žijící v EU a jejich rodiny;“ 

 


