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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. Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případ Francisky 

Ramirezové 

Návrhy usnesení: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-
0169/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, AlDE) 

před § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL EH - 245, 331, 57 

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. část: „poukazuje na to, že s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií 

a zeměmi Střední Ameriky je nutné Nikaragui připomenout, že musí dodržovat 

zásady právního státu a demokracie a lidská práva, jak je obhajuje a prosazuje EU;“ 

2. část: „naléhavě vyzývá EU, aby situaci sledovala a v případě nutnosti zvážila přijetí 

případných opatření;“ 
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2. Popravy v Kuvajtu a Bahrajnu 

Návrhy usnesení: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-

0162/2017, B8-0165/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § původní znění odděl. +  

za § 7 5 GUE/NGL dílč.   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL dílč.   

1/EH + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

za § 8 7 Verts/ALE  +  

za § 9 1 S&D  +  

2 S&D EH + 355, 252, 32 

práv. východ. 17 § původní znění odděl. +  

odův. C 8 Verts/ALE EH + 308, 265, 68 

za odův. C 3 GUE/NGL  -  

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_CS.docx 4 PE 600.408 

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

poznámky 

za odův. J 4 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: práv. východ. 17, § 2 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

pn. 5 

1. část: „žádá, aby bylo zahájeno mezinárodní vyšetřování ve věci „bidúnů“ v Kuvajtu; 

zdůrazňuje, že zbavení státní příslušnosti je v rozporu s mezinárodním právem, a 

zejména s článkem 15 Všeobecné deklarace lidských práv, jenž stanoví, že „každý 

má právo na státní příslušnost“ a „nikdo nesmí být [své státní příslušnosti] svévolně 

zbaven“;“ 

2. část: „vyzývá kuvajtské orgány, aby co nejdříve začaly dodržovat mezinárodní úmluvy 

týkající se osob bez státní příslušnosti a státní příslušnosti; odsuzuje rovněž 

systematické odnímání státního občanství v Bahrajnu, a to i zastáncům lidských 

práv, a naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby tuto praxi ukončily a prováděly 

mezinárodní úmluvy v této oblasti;“ 

 
pn. 6 

1. část: „znovu připomíná, že činnosti společností EU působících ve třetích zemích musí být 

plně v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv;“ 

2. část: „vyzývá k okamžitému pozastavení veškerých dohod o obchodu se zbraněmi 

uzavřených s Kuvajtem a Bahrajnem;“ 
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PPE: 

odův. E 

1. část: „vzhledem k tomu, že podle Rady OSN pro lidská práva se popravy uskutečnily při 

závažném porušení norem spravedlivého soudního řízení; vzhledem k tomu, že tři 

muži byli obviněni z bombového útoku v Manámě v roce 2014, při němž zahynulo 

několik osob, včetně tří policistů;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že všichni tři byli údajně mučením donuceni k přiznání, které 

bylo následně použito jako hlavní důkaz pro jejich odsouzení;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že byli zbaveni své státní příslušnosti, byl jim odepřen přístup k 

obhájci a byli popraveni necelý týden po rozsudku, aniž by byly jejich rodiny 

předem informovány a aniž by měli možnost požádat o milost;“ 

 
§ 8 

1. část: „naléhavě vyzývá ESVČ a členské státy, aby intervenovaly u bahrajnské vlády 

a požadovaly propuštění Nabíla Radžaba a všech osob, které jsou zadržovány pouze 

na základě pokojného uplatňování svobody projevu a shromažďování, a naléhavě 

vyzývala bahrajnskou vládu, aby ukončila nadměrné používání síly proti 

demonstrantům, nebo praxi svévolného odebírání občanství,“ 

2. část: „jako například v případě duchovního vůdce strany al- Wifáq šajcha Ísy Qásima a 

dalších disidentů;“ 
 

 

 

3. Guatemala, zejména situace obránců lidských práv 

Návrhy usnesení: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-
0166/2017, B8-0167/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0152/2017 

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

za § 9 1 GUE/NGL  -  

za § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § původní znění odděl./E

H 

+ 351, 278, 5 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 12 
 

Různé 

Hans-Olaf Henkel (skupina ECR) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0152/2017. 
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4. Boj proti terorismu ***I 

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

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

poznámky 

prozatímní dohoda 

prozatímní dohoda 101 výbor JH + 498, 114, 29 

společné prohlášení 113 výbor  +  

návrh legislativního aktu* 

celé znění 101 výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

výbor  ↓  

čl. 3 § 1 písm. b) 51= 

104= 

commission 

Verts/ALE 

 ↓  

čl. 3 § 2 písm. d) 105 Verts/ALE  ↓  

čl. 5 § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 výbor  ↓  

101OČ výbor dílč.   

1/JH ↓  

2/JH ↓  

článek 9 107Z= 

111Z= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 výbor  ↓  

101OČ výbor JH ↓  

článek 10 108Z= 

112Z= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101OČ výbor JH ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

66 výbor  ↓  

za článek 21 101OČ výbor  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

odův. 4 101OČ výbor  ↓  

6 výbor  ↓  

102 ENF JH ↓  

za odův. 6 103 Verts/ALE  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

Návrh legislativního usnesení 

za § 1 113 výbor  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL, Verts/ALE: pn. 101OČ (čl. 5 § 1), pn. 101OČ (články 9, 10) 

ENF: pn. 102 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

L 

pn. 101OČ (čl. 5 § 1) 

1. část: celé znění kromě slov: „či nepřímo, například formou glorifikace teroristických 

činů“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Pozměňovací návrhy 1–3 byly vloženy do návrhu legislativního usnesení. 

* Politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty mohou 

navrhnout, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích k návrhu legislativního aktu. Parlament o 

tomto případném návrhu hlasuje (čl. 59 odst. 3 a 4 jednacího řádu). 
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5. Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází ***I 

Zpráva: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

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

poznámky 

prozatímní dohoda 

prozatímní dohoda 30 výbor JH + 469, 120, 42 

návrh legislativního aktu* 

celé znění 30 výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

2-29 výbor  ↓  

odův. 1 31 ENF JH ↓  

1 výbor  ↓  

30OČ výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 31 
 

Různé 

* Politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty mohou 

navrhnout, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích k návrhu legislativního aktu. Parlament o 

tomto případném návrhu hlasuje (čl. 59 odst. 3 a 4 jednacího řádu). 
 

 

6. Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie 

Zpráva: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

3 ENF JH - 58, 524, 56 

§ 18 § původní znění JH - 187, 449, 6 

§ 21 10 zpravodaj JH + 346, 264, 28 

4 + 76 poslanců JH ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za § 21 5 + 76 poslanců JH + 310, 308, 20 

§ 29 8 zpravodaj JH + 441, 143, 56 

za § 31 6 + 76 poslanců JH ↓  

§ 52 § původní znění odděl. +  

§ 53 § původní znění JH + 459, 142, 34 

§ 59 § původní znění dílč.   

1/JH - 106, 512, 22 

2/JH ↓  

§ 66 2 zpravodaj  +  

 1 zpravodaj  +  

odův. A 7= 

9= 

zpravodaj 

+ 76 poslanců 

 +  

hlasování: usnesení (celé znění) 

(výbor AFCO) 

JH + 283, 269, 83 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 4, 5, 6, 8 

ENF: pn. 3 

EFDD: pn. 8, 10, § 18 

poslanci: § 53, 59 

GUE/NGL: pn. 10 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: § 18, 52, 53 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 59 

1. část: celé znění kromě slov: „je však možné zvážit postup, kdy by byly brány v potaz 

pouze hlasy poslanců zvolených v eurozóně, zatímco hlasy poslanců a zástupců zemí 

mimo eurozónu by byly považovány za nezávazné poradní hlasy, čímž by se 

zachovalo jedinečné institucionální uspořádání;“ 

2. část: tato slova 
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7. Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

Zpráva: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF JH - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE JH + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27Z S&D, PPE JH + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30Z S&D, PPE JH + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE JH + 465, 111, 60 

§ 62 32Z S&D, PPE JH + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE JH + 443, 167, 31 

§ 67 34Z S&D, PPE JH + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36Z S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 181, 435, 22 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § původní znění JH + 396, 209, 33 

§ 121 § původní znění JH + 375, 242, 23 

§ 131 § původní znění JH + 421, 187, 28 

§ 134 § původní znění JH + 403, 191, 40 

§ 137 § původní znění JH + 423, 200, 15 

za práv. východ. 13 21 S&D, PPE  +  

odův. V 22 S&D, PPE  +  

odův. AH 23 S&D, PPE  +  

odův. AU 24Z S&D, PPE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) 

(výbor AFCO) 

JH + 329, 223, 83 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFFD: pn. 30, 32, § 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: pn. 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: pn. 1 

poslanci: § 85 (2. část), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: § 116, 121, 131, 134, 137 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 85 

1. část: „opakuje, že meziparlamentní spolupráce by neměla být vést k vytvoření nového 

parlamentního orgánu nebo nové instituce, neboť euro je měnou EU a Evropský 

parlament je parlamentem EU; připomíná, že hospodářskou a měnovou unii založila 

Unie, jejíž občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni Parlamentem, jenž musí 

nalézt a musí být schopen realizovat způsoby, jak zaručit parlamentní demokratickou 

odpovědnost u rozhodnutí týkajících se specificky eurozóny;“ 

2. část: „navrhuje inspirovat se u řešení, jimiž se v minulosti diferencovala účast v 

rozhodování, přičemž připomíná např. status berlínských členů německého 

Bundesratu před znovusjednocením Německa, kdy měli tito členové právo zúčastnit 

se, ale nikoli právo hlasovací;“ 
 

Různé 

Pozměňovací návrhy 2–20 byly zrušeny. 
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8. Rozpočtová kapacita pro členské státy, jejichž měnou je euro 

Zpráva: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 GUE/NGL  -  

alternativní návrh 

usnesení 

2 ENF JH - 70, 552, 16 

alternativní návrh 

usnesení 

3 EFDD JH - 61, 536, 39 

§ 1 bod ii) 3. pilíř odst. 

2 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 334, 272, 33 

§ 1 bod iii) § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 307, 306, 20 

hlasování: usnesení (celé znění) 

(výbory BUDG a ECON) 

JH + 304, 255, 68 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 3 

ENF: pn. 2 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 1 bod ii) 3. pilíř odst. 2 

1. část: „V případě symetrických otřesů způsobených nedostatečnou vnitřní poptávkou nelze 

růst znovu nastartovat pouze prostřednictvím měnové politiky, zejména v situaci, 

kdy se úrokové sazby blíží záporné hodnotě.“ 

2. část: „Rozpočet eurozóny by měl mít dostatečný objem pro řešení těchto symetrických 

otřesů financováním investic zaměřených na souhrnnou poptávku a plnou 

zaměstnanost v souladu s článkem 3 SEU.“ 

 
§ 1 bod iii) 

1. část: celé znění kromě slov: „Funkce předsedy Euroskupiny a komisaře pro hospodářské a 

finanční záležitosti by se mohly sloučit a v takovém případě by předseda Komise 

měl jmenovat tohoto komisaře místopředsedou Komise.“ 

2. část: tato slova 
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9. Občanskoprávní pravidla pro robotiku 

Zpráva: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (pro přijetí návrhu usnesení požadovaná kvalifikovaná 
většina) 

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

poznámky 

§ 1 9 EFDD JH - 102, 495, 29 

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 412, 202, 14 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 550, 78, 5 

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

 § původní znění odděl. +  

§ 16 § původní znění odděl. +  

§ 17 § původní znění odděl. +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 501, 120, 10 

dílčí nadpis (před § 

36) 

5= 

10= 

+ 38 poslanců  

EFDD 

JH - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

+ 38 poslanců  

EFDD 

JH - 119, 476, 33 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 456, 143, 30 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

+ 38 poslanců  

EFDD 

JH - 112, 504, 10 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 582, 34, 4 

2/JH - 286, 328, 8 

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 59 písm. f) 8Z= 

13Z= 

+ 38 poslanců  

EFDD 

JH - 285, 313, 20 

§ 59 písm. g) § původní znění odděl. -  

§ 67 § původní znění odděl. +  

příloha (za druhým 

dílčím nadpisem) 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

příloha (devátý dílčí 

nadpis) 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

příloha (za devátým 

dílčím nadpisem) 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 606, 12, 2 

2/JH + 550, 58, 3 

3/JH + 507, 70, 35 

4/JH + 515, 68, 31 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za práv. východ. 4 2 S&D  +  

odův. A § původní znění odděl. +  

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 501, 109, 8 

odův. I § původní znění dílč.   

1/JH + 550, 62, 3 

2/JH + 594, 13, 6 

odův. J § původní znění JH + 511, 95, 13 

odův. K § původní znění JH - 288, 302, 22 

odův. L § původní znění JH + 309, 301, 9 

odův. M § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Q § původní znění odděl. +  

odův. U § původní znění odděl. +  

odův. V § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za odův. W 3 S&D  +  

odův. X § původní znění odděl. +  

odův. Z § 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 JH + 452, 131, 30 

odův. AC § původní znění dílč.   

1/JH + 556, 42, 7 

2/JH + 433, 170, 7 

odův. AD § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 451, 138, 20 

odův. AF § původní znění JH + 547, 45, 16 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 396, 123, 85 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 7, 9, 10, 11, 12, 13, odův. J, K, § 44 

ENF: odův. AC, AF, pn. 5 až 9, § 2 (2. část) 

S&D: pn. 7=12, odův. K, L, AB, § 44 (2. část), příloha (za devátý dílčí nadpis), odův. G (2. 

část), odův. I, AD (2. část), § 3 (2. část), 32 (2. část), 36 (2. část), 42 (2. část) 

PPE: § 44 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: odův. A, K, L, Q, U, X, AB, dílčí nadpis před § 15, § 16, 17, 59 písm. f), 59 písm. g), 

67 

PPE: § 59 písm. g), odův. K, L 

ENF: odův. A 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

odův. G 

1. část: „vzhledem k tomu, že v dlouhodobém výhledu míří současné trendy k vývoji 

inteligentních a autonomních strojů, které budou schopny zlepšovat se na základě 

výcviku a nezávisle se rozhodovat,“ 

2. část: „což s sebou nese nejen hospodářské výhody, ale také celou řadu obav týkajících se 

přímých i nepřímých důsledků pro společnost jako celek;“ 

 
odův. I 

1. část: „vzhledem k tomu, že podobně musejí být provedena posouzení hospodářských 

změn a dopadů na zaměstnanost, které s sebou robotika a strojové učení přinesou;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že i přes nepopiratelné výhody, které robotika nabízí, může její 

zavádění vést k přeměně pracovního trhu a k potřebě náležitě reagovat na budoucí 

vývoj v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a sociálních politik;“ 

 
odův. M 

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

2. část: toto slovo 
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odův. V 

1. část: celé znění kromě slov: „a budou v souladu s bytostně evropskými a univerzálními 

humanistickými hodnotami, jimiž se vyznačuje příspěvek Evropy ke společnosti;“ 

2. část: tato slova 

 
odův. Z 

1. část: celé znění kromě slov: „nejen“ a „nýbrž získávají také určité autonomní a kognitivní 

schopnosti – např. schopnost učit se na základě zkušeností a činit kvazi samostatná 

rozhodnutí – takže se stále více podobají subjektům, které interagují se svým okolím 

a jsou je schopny výrazně ovlivňovat;“ 

2. část: „nejen“ 

3. část: „nýbrž získávají také určité autonomní a kognitivní schopnosti – např. schopnost 

učit se na základě zkušeností a činit kvazi samostatná rozhodnutí – takže se stále 

více podobají subjektům, které interagují se svým okolím a jsou je schopny výrazně 

ovlivňovat;“ 

 
odův. AC 

1. část: „vzhledem k tomu, že autonomie robotů nás v konečném důsledku staví před otázku 

jejich povahy s ohledem na stávající právní kategorie,“ 

2. část: „tj. zda by měla být vytvořena nová kategorie s vlastními specifickými rysy a 

důsledky;“ 

 
odův. AD 

1. část: celé znění kromě slov: „sám o sobě“ 

2. část: tato slova 

 
§ 3 

1. část: celé znění kromě slov: „a nikoli nahrazoval,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 12 

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

2. část: toto slovo 

 
§ 32 

1. část: celé znění kromě slov: „je přesvědčen, že nahrazení lidského faktoru robotem by 

mohlo způsobit odlidštění pečovatelských služeb“ a „však“ 

2. část: tato slova 

 
§ 36 

1. část: „poukazuje na značný pokrok a další potenciál robotiky v oblasti oprav a 

kompenzace poškozených orgánů a životních funkcí lidí, ale také na složité otázky 

týkající se zejména možností vylepšování lidského těla, protože lékařští roboti a 

zejména kyberneticko-fyzikální systémy možná změní naše představy o lidském 

těle, budou-li moci být připevněny přímo na lidském těle nebo do něho 

implantovány;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že je důležité, aby nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení zřizovaly 

přiměřeně personálně zajištěné komise pro etiku robotiky, které by posuzovaly 

neobvyklé a složité etické problémy ovlivňující léčbu a péči o pacienty a pomáhaly 

při jejich řešení; „vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly pokyny, které by 

napomáhaly zřizování a fungování těchto komisí;“ 
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§ 42 

1. část: celé znění kromě slov: „pokud by bylo v tomto odvětví“ a „více žen“ 

2. část: tato slova 

 
§ 56 

1. část: celé znění kromě slov: „alespoň v nynější fázi“ 

2. část: tato slova 

 
příloha (za druhý dílčí nadpis „Registrace „inteligentních robotů““) 

1. část: „Měl by být zaveden systém registrace pokročilých robotů založený na kritériích pro 

klasifikaci robotů s cílem zajistit dohledatelnost a usnadnit provádění dalších 

doporučení. Systém registrace a registr by měly být celounijní a pokrývat celý 

vnitřní trh.“ 

2. část: „Spravovat by je mohla zvláštní agentura EU pro robotiku a umělou inteligenci, 

pokud bude taková agentura vytvořena.“ 

 
příloha (devátý dílčí nadpis) 

1. část: „Výzkumní pracovníci v oblasti robotiky by se měli zavázat, že budou dodržovat 

nejpřísnější standardy etického a profesního jednání“ 

2. část: „a uplatňovat následující zásady:“ 

 
příloha (za devátým dílčím nadpisem) 

1. část: „Prospěšnost: roboti by měli jednat v nejlepším zájmu lidí.“ 

2. část: „Neškodlivost: doktrína „především nepáchat škodu“, podle níž by roboti neměli 

způsobovat újmu lidem.“ 

3. část: „Autonomie: schopnost přijímat informovaná a nevynucená rozhodnutí ohledně 

pravidel interakce s roboty.“ 

4. část: „Spravedlivost: spravedlivá distribuce přínosů spojených s robotikou a cenová 

dostupnost, především u robotů specializovaných na domácí a zdravotní péči.“ 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1. část: „domnívá se, že pro určité konkrétní podkategorie robotů by měl být ve vhodných a 

nezbytných případech na vnitřním trhu Unie zaveden všeobecný unijní systém 

registrace pokročilých robotů“ „a vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria pro 

klasifikaci robotů s cílem určit, kteří roboti by měli být registrováni;“ 

2. část: „v této souvislosti vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je žádoucí, aby takový 

registrační systém a registr spravovala zvláštní agentura EU pro robotiku a umělou 

inteligenci;“ 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1. část: „zdůrazňuje důležitost předvídání změn ve společnosti s ohledem na dopady, které 

by mohl mít rozvoj a používání robotů a umělé inteligence;“ „žádá Komisi, aby 

analyzovala různé scénáře a jejich dopady na dlouhodobé fungování systémů 

sociálního zabezpečení členských států;“ 

2. část: „zastává názor, že je třeba začít inkluzivní diskusi o nových modelech zaměstnanosti 

a o udržitelnosti našich daňových a sociálních systémů na základě existence 

dostatečného příjmu, včetně možnosti zavedení všeobecného základního příjmu;“ 
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Různé: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Luis de Grandes Pascual stáhli svůj podpis z 

pozměňovacích návrhů 4, 5,6, 7 a 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius a Sander Loones rovněž podepsali pozměňovací návrhy 4, 5, 6, 7 a 8. 

Pozměňovací návrh 4 se nebere v potaz, protože nebylo dosaženo prahové hodnoty 38 poslanců. 
 

 

10. Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu 

Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF JH - 39, 536, 6 

hlasování: usnesení (celé znění) 

(výbor ITRE) 

JH + 444, 93, 50 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1 
 

 

11. Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských 

strukturálních a investičních fondů 

Zpráva: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Strategie pro evropské letectví 

Zpráva: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

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

poznámky 

§ 1 4 Verts/ALE JH - 118, 432, 11 

§ 5 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 444, 102, 15 

za § 9 1 GUE/NGL JH - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE JH - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE JH + 101, 436, 18 

za § 15 2 GUE/NGL JH - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE JH - 132, 398, 4 

§ 40 § původní znění JH + 497, 52, 4 

§ 41 § původní znění dílč.   

1/JH + 494, 51, 6 

2/JH + 438, 98, 15 

za § 41 3 GUE/NGL JH - 144, 396, 4 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 397, 99, 49 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 4, 5, 6, 7 

ENF: § 5 (2. část), 40, 41 

GUE/NGL: pn. 1, 2, 3 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 5 

1. část: „vítá návrh Komise revidovat nařízení 868/2014, a zabývat se tak nekalými 

praktikami, které jsou v současnosti provozovány, např. nepřijatelnou státní 

podporou, která není přiměřená ani účinná, a upozornit tak na hlavní problémy 

související s případným narušováním hospodářské soutěže v souladu s evropskými 

pravidly;“ 

2. část: „zdůrazňuje nicméně, že ani nepřijatelná tendence směrem k protekcionismu ani 

opatření k zajištění spravedlivé soutěže nemohou samy o sobě zajistit 

konkurenceschopnost evropského letectví;“ 

 
§ 41 

1. část: celé znění kromě slov: „, a žádá Komisi, aby v případě nutnosti regulovala;“ 

2. část: tato slova 
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13. Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI – dopad na 

politiku soudržnosti a jak postupovat dále 

Návrh usnesení: B8-0149/2017 

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

poznámky 

návrh usnesení (B8-0149/2017) 

(výbor REGI) 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 378, 129, 8 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 333, 132, 43 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: § 3 (2. část), 9 (2. část) 

 
Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. část: celé znění kromě slov: „včetně dalších forem flexibility, jako je flexibilita priorit a 

operačních programů na žádost příslušných řídicích orgánů“ 

2. část: tato slova 
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EFDD: 

§ 3 

1. část: „zdůrazňuje, že kvůli těmto zpožděním při provádění programů by mohlo u 

finančních nástrojů využívaných při operačních programech financovaných z ESI 

fondů vzrůst již existující nebezpečí nízké míry čerpání prostředků, nadměrných 

kapitálových dotací, neschopnosti přilákat dostatečná množství soukromého 

kapitálu, nízkého pákového efektu a problematického revolvingu; konstatuje, že je 

zapotřebí dalších upřesnění a opatření, aby bylo v členských státech dosaženo stejné 

úrovně kapacity pro práci s finančními nástroji jakožto nástroji pákového efektu, a 

vyzývá členské státy, aby těchto nástrojů zavedených Komisí a EIB využívaly 

vyváženě;“ 

2. část: „připomíná také možnost kombinovat financování z ESI fondů a Evropského fondu 

pro strategické investice (EFSI) k řešení poklesu investic, především pak v 

odvětvích, které mají největší potenciál stimulovat růst a zaměstnanost;“ 

 
§ 9 

1. část: celé znění kromě slov: „EFSI“ 

2. část: tato slova 
 


