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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 
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1. Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty 

Návrhy usnesení: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-
0083/2017, B8-0088/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0072/2017 

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

za § 6 1 GUE/NGL JH - 199, 334, 130 

§ 15 § původní znění odděl. +  

§ 16 2 GUE/NGL JH + 489, 126, 50 

§ původní znění odděl. ↓  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 2 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 15, 16 
 

Různé: 

Elisabetta Gardini (skupina PPE) vzala zpět svůj podpis z návrhu usnesení B8-0088/2017. 

2. Středoafrická republika 

Návrhy usnesení: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-
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0090/2017, B8-0092/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

za § 8 3 GUE/NGL  -  

za odův. D 1 GUE/NGL EH - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. Situace v Burundi 

Návrhy usnesení: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-
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0089/2017, B8-0091/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0075/2017 

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Různé: 

Elisabetta Gardini (skupina PPE) vzala zpět svůj podpis z návrhu usnesení B8-0091/2017. 
 

4. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro 

používání dohody ***I 

Zpráva: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 519, 83, 69 
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5. Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se 

nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I 

Zpráva: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 549, 87, 33 

 

 

6. Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a 

techniku *** 

Doporučení: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Jmenování členů výborů 

Návrh Konference předsedů 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 
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8. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích 

zemí se strategickými nedostatky 

Návrh usnesení: B8-0001/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0001/2017 

(výbory ECON, LIBE) 

práv. východ. 7 § původní znění odděl./E

H 

+ 381, 264, 25 

odův. I § původní znění odděl. +  

za odův. J 1 PPE EH - 272, 379, 21 

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 382, 265, 20 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 393, 67, 210 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: práv. východ. 7, odův. I 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. K 

1. část: „vzhledem k tomu, že Parlament souhlasí s bodem, který Komise nadnesla ve svém 

dopise ze dne 26. října 2016, totiž že daňové úniky a praní peněz se ne vždy 

vyskytují současně,“ 

2. část: „avšak zásadně nesouhlasí s tím, že je možné naprosto rozlišovat mezi 

nespolupracujícími daňovými jurisdikcemi a nedostatky v oblasti boje proti praní 

peněz a financování terorismu, zejména pokud jde o požadavek oznamovat 

podezřelé transakce;“ 
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9. Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské 

dopravní sítě TEN-T 

Zpráva: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

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

poznámky 

§ 13 § původní znění odděl./E

H 

+ 413, 228, 30 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 520, 68, 79 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 13 
 

 

10. Evropský pilíř sociálních práv 

Zpráva: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF JH - 68, 590, 8 

před § 1 5 + 76 poslanců EH - 303, 362, 3 

§ 2 9 + 76 poslanců JH - 197, 438, 34 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 4 10 + 76 poslanců JH - 187, 454, 32 

§ 5 návětí 11rev + 76 poslanců JH - 190, 438, 44 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 519, 135, 18 

2/JH + 326, 300, 44 

§ 5 písm. a) – c) § původní znění dílč.   

1/JH + 530, 124, 15 

2/JH + 317, 297, 52 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

3/JH + 435, 164, 71 

§ 6 12 + 76 poslanců JH - 320, 333, 17 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 584, 79, 10 

2/JH - 295, 336, 37 

3/JH - 291, 361, 14 

4/JH - 293, 343, 31 

§ 14 13 + 76 poslanců EH - 318, 326, 26 

§ 15 2 + 76 poslanců JH + 335, 275, 60 

§ 25 § původní znění dílč.   

1/JH + 510, 131, 25 

2/JH + 435, 209, 23 

§ 26 14 + 76 poslanců JH - 211, 416, 42 

za § 30 4 + 76 poslanců JH + 317, 315, 33 

§ 39 15 + 76 poslanců EH + 353, 260, 55 

§ 40 16 + 76 poslanců JH - 212, 394, 53 

§ 41 17 + 76 poslanců  -  

§ 43 18 + 76 poslanců JH - 205, 429, 32 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 518, 123, 24 

2/JH + 361, 289, 9 

práv. východ. 17 § původní znění odděl./E

H 

- 317, 339, 7 

odův. C 6 + 76 poslanců JH - 214, 399, 48 

odův. J 7 + 76 poslanců  -  

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

poznámky 

1 +  

2/EH - 303, 331, 12 

3/EH + 321, 315, 10 

za odův. J 3 + 76 poslanců  R  

odův. K 8 + 76 poslanců dílč.   

1/JH - 265, 354, 31 

2/JH + 317, 298, 30 

3/JH - 288, 335, 21 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 396, 180, 68 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1 

Verts/ALE: pn. 2 

+ 76 poslanců: pn. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, § 5, 6, 25, 43 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: práv. východ. 17 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slov: „konstatuje, že zvláštní omezení členství v eurozóně 

vyžaduje stanovení zvláštních cílů a norem v sociální oblasti a také zvážení příslušné 

finanční podpory na úrovni eurozóny, přičemž je možné na dobrovolném základě 

zachovat otevřenost vůči členským státům, které stojí mimo tuto zónu;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 5 návětí 

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

2. část: toto slovo 

 
§ 5 písm. a) – c) 

1. část: celé znění kromě slov: „důstojné“ (písmeno a)) a „omezení týkající se práce na 

vyžádání: smlouvy na nulový počet hodin by vzhledem k mimořádné nejistotě, která 

je s nimi spojena, neměly být povoleny“ 

2. část: „důstojné“ (písmeno a)) 

3. část: „omezení týkající se práce na vyžádání: smlouvy na nulový počet hodin by 

vzhledem k mimořádné nejistotě, která je s nimi spojena, neměly být povoleny“ 
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§ 6 

1. část: celé znění kromě slov: „s cílem dosáhnout postupně pokud možno nejméně 60 % 

příslušné mediánové mzdy a nedostat se pod úroveň mzdy umožňující důstojný život 

v dané oblasti;“ a „aby připravila pilotní verzi výpočtu regionální mzdy“ a 

„umožňující důstojný život, která by pomohla definovat výši této mzdy a sloužila by 

jako referenční nástroj pro sociální partnery, a“ 

2. část: „s cílem dosáhnout postupně pokud možno nejméně 60 % příslušné mediánové 

mzdy a nedostat se pod úroveň mzdy umožňující důstojný život v dané oblasti;“ 

3. část: „aby připravila pilotní verzi výpočtu regionální mzdy“ 

4. část: „umožňující důstojný život, která by pomohla definovat výši této mzdy a sloužila by 

jako referenční nástroj pro sociální partnery, a“ 

 
§ 25 

1. část: celé znění kromě slova: „legislativních“ (písmeno b)) 

2. část: toto slovo 

 
§ 43 

1. část: celé znění kromě slov: „a aby bylo možné zvládat významné makroekonomické 

otřesy“ 

2. část: tato slova 

 
odův. J 

1. část: celé znění kromě slov: „a to především v tom smyslu, že členství v eurozóně 

omezuje možnosti využití nástrojů makroekonomické politiky na vnitrostátní úrovni 

a vytváří tlak na rychlejší přizpůsobení interních opatření;“ a „a/nebo finančních 

nástrojů na úrovni eurozóny“ 

2. část: „a to především v tom smyslu, že členství v eurozóně omezuje možnosti využití 

nástrojů makroekonomické politiky na vnitrostátní úrovni a vytváří tlak na rychlejší 

přizpůsobení interních opatření;“ 

3. část: „a/nebo finančních nástrojů na úrovni eurozóny“ 

 
pn. 8 

1. část: celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu však, že pracovní místa na dobu neurčitou 

stále přispívají nejvíce k nárůstu zaměstnanosti, neboť jejich podíl v uplynulých 

dvou a půl letech vzrostl rychleji než poměr pracovních míst na dobu určitou;“ a 

„vzhledem k tomu, že rozvíjení flexibilních podmínek pro zaměstnanost se považuje 

za nezbytné pro dosažení hospodářského růstu prostřednictvím přizpůsobení 

obchodních strategií a produktivity globalizovaným trhům a ekonomikám“ 

2. část: „vzhledem k tomu však, že pracovní místa na dobu neurčitou stále přispívají nejvíce 

k nárůstu zaměstnanosti, neboť jejich podíl v uplynulých dvou a půl letech vzrostl 

rychleji než poměr pracovních míst na dobu určitou;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že rozvíjení flexibilních podmínek pro zaměstnanost se považuje 

za nezbytné pro dosažení hospodářského růstu prostřednictvím přizpůsobení 

obchodních strategií a produktivity globalizovaným trhům a ekonomikám“ 
 

Různé 

Ole Christensen a Jeppe Kofod vzali zpět svůj podpis z pozměňovacího návrhu 3. 

Dubravka Šuica vzala zpět svůj podpis z pozměňovacích návrhů 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 
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11. Řešení výzev provádění celního kodexu EU 

Návrh usnesení: B8-0024/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0024/2017 

(výbor IMCO) 

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 105, 377, 12 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 4 

1. část: celé znění kromě slov: „učiněný v dohodě WTO o usnadnění obchodu, jenž má“ 

2. část: tato slova 

 
§ 6 

1. část: „žádá Komisi, aby využila příležitosti, kterou skýtá současná práce na návrhu 

prováděcích opatření, a v zájmu maximalizace příležitostí celní unie a opravdového 

usnadnění světového obchodu se zabývala výše uvedenými námitkami“ 

2. část: „a rychle napravila jakékoli právní nedostatky;“ 

 


