
P8_PV(2017)03-14(VOT)_CS.docx 1 PE 601.334 

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. Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité 

Zpráva: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Rtuť ***I 

Zpráva: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 103 výbor JH + 663, 8, 28 

prohlášení  104 výbor  +  

prohlášení  105 výbor  +  

návrh legislativního aktu * 

celé znění 103 výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-58 

62-102 

výbor  ↓  

čl. 10 § 1 103OČ výbor  ↓  

106 EFDD JH ↓  

59 výbor  ↓  

čl. 10 za § 1 107 EFDD JH ↓  

103OČ výbor  ↓  

60 výbor  ↓  

108 EFDD JH ↓  

103OČ výbor  ↓  

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

poznámky 

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 106, 107, 108 
 

Různé: 

Pozměňovací návrhy 109–111 byly zrušeny. 

* 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). 
 

 

 

3. Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I 

Zpráva: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 32 výbor JH + 646, 39, 13 

 

 

Různé: 

Zpráva byla dne 8. července 2015 vrácena výboru pro účely interinstitucionálních jednání. 
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4. Kontrola nabývání a držení zbraní ***I 

Zpráva: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

JH - 123, 562, 14 

předběžná dohoda 

prozatímní dohoda 107 výbor JH + 491, 178, 28 

společné prohlášení 108rev výbor  +  

návrh legislativního aktu * 

celé znění 107 výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

výbor  
↓ 

 

čl. 2 § 2 41 výbor  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

čl. 4 § 1 141 + 38 poslanců   
↓ 

 

čl. 4 § 2 107OČ výbor JH 
↓ 

 

43 výbor  
↓ 

 

130 EFDD JH 
↓ 

 

čl. 4 § 2 za § 4 142 + 38 poslanců  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

čl. 5 § 1 návětí 121 EFDD  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

čl. 5 § 2 § 1 107OČ výbor JH 
↓ 

 

143 + 38 poslanců  
↓ 

 

56 výbor  
↓ 

 

čl. 5 § 3 107OČ výbor JH 
↓ 

 

článek 5b 107OČ výbor JH 
↓ 

 

článek 6 136Z EFDD JH 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

čl. 6 § 3 107OČ výbor  
↓ 

 

61 výbor  
↓ 

 

62 výbor  
↓ 

 

63 výbor  
↓ 

 

čl. 6 za § 3 144 + 38 poslanců  
↓ 

 

145 + 38 poslanců  
↓ 

 

148 + 38 poslanců  
↓ 

 

článek 7 149 + 38 poslanců  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

64–65 výbor  
↓ 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

článek 10 107OČ výbor JH 
↓ 

 

150 + 38 poslanců  
↓ 

 

67 výbor  
↓ 

 

čl. 10b § 2 153 + 38 poslanců  
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

+ 38 poslanců 

 
↓ 

 

107OČ výbor  
↓ 

 

čl. 10b § 3 107OČ výbor  
↓ 

 

154 + 38 poslanců  
↓ 

 

článek 10c 75 výbor  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

+ 38 poslanců 

 
↓ 

 

čl. 12 § 2 156 + 38 poslanců  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

81 výbor  
↓ 

 

čl. 13 § 4 84 výbor  
↓ 

 

157 + 38 poslanců  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

článek 13a 131 EFDD  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

86 výbor  
↓ 

 

článek 16a 146 EFDD JH 
↓ 

 

88 výbor  
↓ 

 

článek 17 114 ALDE  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

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

poznámky 

příloha I část II 

kategorie A 

133Z EFDD JH 
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie A § 6 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

158 + 38 poslanců  
↓ 

 

91= 

115= 

výbor 

ALDE 

 
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie A za § 6 

92 výbor  
↓ 

 

159 + 38 poslanců  
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie A § 7 

107OČ výbor  
↓ 

 

93+94 výbor  
↓ 

 

160 + 38 poslanců  
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie A § 8 

107OČ výbor  
↓ 

 

95 výbor  
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie B § 7 

147Z EFDD JH 
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

161 + 38 poslanců JH 
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie C § 5 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

162 + 38 poslanců JH 
↓ 

 

99 výbor  
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie C § 6 

117Z= 

163Z= 

100Z= 

ALDE 

+ 38 poslanců 

výbor 

JH 
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

příloha I část II 

kategorie D 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

příloha I část III 107OČ výbor JH 
↓ 

 

164 + 38 poslanců JH 
↓ 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. 4 9 výbor  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

odův. 5 124Z EFDD JH 
↓ 

 

10 výbor  
↓ 

 

za odův. 7 16 výbor  
↓ 

 

137 + 38 poslanců  
↓ 

 

odův. 8 125 EFDD  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

18 výbor  
↓ 

 

odův. 9 126Z EFDD JH 
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 

 

138 + 38 poslanců  
↓ 

 

139 + 38 poslanců  
↓ 

 

odův. 10 107OČ výbor JH 
↓ 

 

127 EFDD JH 
↓ 

 

20 výbor  
↓ 

 

odův. 12 107OČ výbor  
↓ 

 

22 výbor  
↓ 

 

§ původní znění JH 
↓ 

 

za odův. 13 140 + 38 poslanců  
↓ 

 

odův. 14 107OČ výbor JH 
↓ 

 

128 EFDD JH 
↓ 

 

25 výbor  
↓ 

 

odův. 17 110 EFDD  
↓ 

 

107OČ výbor JH 
↓ 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: pn. 94, 107, 109, 122, 160, 164 

+ 38 poslanců:  příloha I část II kategorie A bod 8 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 38 poslanců: pn. 107OČ: čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 3, příloha I část II kategorie A § 7  

příloha I část II kategorie A § 8 

ALDE: pn. 107OČ: odův. 14, čl. 5 § 3, článek 5b  

návrh Komise: odův. 12 a čl. 6 § 3 (pn. 63) 
 

Různé: 

Pozměňovací návrhy 111, 112, 132, 134, 135 byly zrušeny. 

* 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). 
 

 

5. Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní 

elektrická a elektronická zařízení ***I 

Zpráva: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

34 ENF  -  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

výbor  +  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělená hlasování 

11 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

20 výbor odděl. +  

25 výbor odděl. +  

26 výbor odděl./E

H 

- 214, 479, 2 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

33 výbor odděl. +  

hlasování: návrh Komise JH + 624, 67, 6 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: pn. 26 

ENF: pn. 20, 25, 33 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

pn. 11 

1. část celé znění kromě slov: „ je třeba se soustředit na zajištění toho, aby přeprava odpadu 

probíhala v souladu se zásadami a požadavky environmentálních právních předpisů 

Unie, obzvláště se zásadou blízkosti, prioritou přiznávanou opětovnému zužitkování 

a soběstačností“ a „Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby 

předcházely nezákonné přepravě odpadu.“ 

2. část tato slova 
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6. Odpady ***I 

Zpráva: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

243 ENF  -  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

výbor  +  

7 výbor dílč.   

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělená hlasování 

2 +  

14 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

15 výbor odděl. +  

32 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

35 výbor odděl. +  

38 výbor odděl./E

H 

- 294, 376, 25 

39 výbor odděl. +  

82 výbor odděl. +  

98 výbor odděl. +  

100 výbor odděl. -  

104 výbor odděl. +  

106 výbor odděl. -  

107 výbor odděl. +  

120 výbor odděl. +  

122 výbor odděl. +  

123 výbor odděl. +  

127 výbor odděl. +  

145 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

146 výbor dílč.   
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

163 výbor odděl. -  

166 výbor odděl. +  

169 výbor dílč.   

1/JH + 596, 91, 11 

2/JH + 351, 329, 13 

174 výbor odděl. +  

198 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

212 výbor odděl. +  

213 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

221 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

231 výbor odděl. +  

čl. 3 bod 1a 247 ENF  -  

čl. 3 bod 1a první 

pododst. písm. a) 

81OČ výbor  +  

čl. 3 bod 1a první 

pododst. písm. b) 

81OČ výbor EH + 353, 334, 10 

251 PPE JH ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

čl. 3 bod 1a za druhý 

pododst. 

81OČ výbor  +  

čl. 3 bod 20 za písm. 

d) 

235 Verts/ALE  -  

článek 8a 252Z ECR JH - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

výbor  +  

138 výbor  -  

čl. 9 § 1 za odrážku 4 239 EFDD JH - 121, 532, 46 

240 EFDD JH - 118, 547, 31 

čl. 9 za § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

článek 9b 155 výbor JH + 599, 91, 8 

článek 11b 248 ENF  -  

183-

185 

výbor  +  

čl. 22 § 1 pododst. 2 237 Verts/ALE  +  

200 výbor  ↓  

čl. 22 za § 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

čl. 38 § 1 249Z ENF  -  

224 výbor  +  

před přílohou I 241 EFDD JH - 280, 398, 20 

234 výbor odděl. +  

odův. 6 244 ENF  -  

18 výbor  +  



P8_PV(2017)03-14(VOT)_CS.docx 16 PE 601.334 

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

poznámky 

odův. 12 245Z ENF  -  

36 výbor  +  

odův. 14 42 výbor EH + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

odův. 19 246Z ENF  -  

hlasování: návrh Komise JH + 576, 95, 27 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 169, 251 

ENF: pn. 155 

EFDD: pn. 239, 240, 241, článek 8a 

ECR, Verts/ALE: pn. 169, 252 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: pn. 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 234 

S&D: pn. 100, 106, 163 

PPE: pn. 38, 138 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

pn. 221 

1. část celé znění kromě slov: „d) předloží komplexní zhodnocení právních předpisů EU o 

o ekodesignu s cílem rozšířit jejich oblast působnosti na všechny hlavní skupiny 

produktů, včetně výrobků nespojených se spotřebou energie, a s cílem postupně 

zapojit vhodné prvky účinnějšího využívání zdrojů do povinných podmínek 

navrhování výrobků a upravit ustanovení o ekoznačkách.“ 

2. část tato slova 

 

ENF: 

pn. 14 

1. část celé znění kromě slov: „komerčního a průmyslového odpadu“ a „a odpadu z 

potravin“ 

2. část tato slova 

 
pn. 32 

1. část celé znění kromě slov: „a měly by usilovat o to, aby pokrok v této oblasti nezávisel 

na hospodářském růstu“ 

2. část tato slova 

 
pn. 145 

1. část celé znění kromě slov: „b) oddělení produkce odpadů od hospodářského růstu,“ a 

„snížení vzniku odpadu z potravin v Unii do roku 2025 o 30 % a do roku 2030 

o 50 % ve srovnání s jeho objemem v roce 2014;“ 

2. část tato slova 
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pn. 146 

1. část celé znění kromě slov: „snižují celkový vznik potravinového odpadu,“ 

2. část tato slova 

 
pn. 198 

1. část celé znění kromě slov: „u zdroje“ 

2. část tato slova 

 
pn. 213 

1. část „Evropská agentura pro životní prostředí každé dva roky zveřejní zprávu obsahující 

hodnocení pokroku dosaženého při uskutečňování a provádění programů 

předcházení vzniku odpadů a cílů, kterých bylo dosaženo v oblasti programů 

předcházení vzniku odpadů pro jednotlivé členské státy a pro Unii jako celek,“ 

2. část „včetně zrušení závislosti vzniku odpadů na hospodářském růstu a přechodu k 

oběhovému hospodářství“ 

 

Verts/ALE: 

pn. 7 

1. část celé znění kromě slov: „zlepšit rozšířenost obnovitelné energie“ 

2. část tato slova 

 

ECR, PPE: 

pn. 169 

1. část celé znění kromě slova: „70%“ 

2. část toto slovo 
 

 

7. Skládky odpadů ***I 

Zpráva: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

47 ENF  -  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

výbor  +  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělená hlasování 

29 výbor JH + 392, 287, 17 

41 výbor odděl. +  

čl. 1 před § 1 22 výbor  -  

52rev PPE  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

čl. 5 za § 6 50 GUE/NGL EH - 108, 585, 4 

článek 5a 49Z ENF  -  

35 výbor  +  

36 výbor  +  

za bod odůvodnění 1 51 PPE  +  

4 výbor  ↓  

odův. 9 48Z ENF  -  

16 výbor  +  

hlasování: návrh Komise JH + 583, 95, 18 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  pn. 29 

ENF:                              pn. 47 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: pn. 41 
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8. Obaly a obalové odpady ***I 

Zpráva: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

86 ENF  -  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

výbor  +  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělená hlasování 

3 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

21 výbor odděl. +  

27 výbor odděl. -  

39 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

40 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

50 výbor dílč.   

1/JH + 599, 45, 54 

2/JH + 358, 304, 31 

51 výbor dílč.   

1/JH + 597, 48, 55 

2/JH + 360, 309, 25 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

52 výbor dílč.   

1/JH + 632, 41, 26 

2/JH + 361, 304, 28 

53 výbor dílč.   

1/JH + 621, 51, 25 

2/JH + 359, 300, 28 

57 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

68 výbor dílč.   

1 +  

2 -  

čl. 4 § 1 za pododst. 2 85 Verts/ALE JH - 333, 343, 23 

článek 6b 88Z ENF  -  

65-66 výbor  +  

za odův. 5 89 PPE  +  

19 výbor  ↓  

odův. 13 87Z ENF  -  

hlasování: návrh Komise JH + 582, 88, 28 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: pn. 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: pn. 85 

ENF: pn. 86 

PPE: pn. 50, 51 (2. část), 52, 53 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: pn. 27 

ENF: pn. 21 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ECR, PPE: 

pn. 50 

1. část celé znění kromě slova: „70 %“ 

2. část toto slovo 

 
pn. 51 

1. část návětí 

2. část body i) až vi) 

 
pn. 52 

1. část celé znění kromě slova: „80 %“ 

2. část toto slovo 

 
pn. 53 

1. část návětí 

2. část body i) až iv) + zrušení bodu v) 

 

S&D: 

pn. 68 

1. část celé znění kromě slov: „či jakékoliv kombinace těchto materiálů ze zbytkového 

odpadu“ 

2. část tato slova 

 

Verts/ALE: 

pn. 3 

1. část celé znění kromě slov: „zlepšit rozšířenost obnovitelné energie“ 

2. část tato slova 

 

ENF: 

pn. 39 

1. část celé znění kromě slov: „průmyslový a obchodní odpad“ 

2. část tato slova 

 
pn. 40 

1. část „Členské státy přijmou opatření k minimalizaci dopadu obalů na životní prostředí, 

jež budou přispívat k dosažení cílů pro předcházení vzniku odpadů, které jsou 

stanoveny v odstavci -1 článku 9 směrnice 2008/98/ES. Tato opatření by měla 

zahrnovat rozšířenou odpovědnost výrobce, jak je definována ve třetím pododstavci 

čl. 8 odst. 1, a pobídky pro přebírání opakovaně použitelných obalů. Členské státy 

přijmou opatření k dosažení trvalého snížení spotřeby nerecyklovatelných a 

nadměrných obalů.  Tato opatření nesmí ohrozit hygienu ani bezpečnost potravin. 

Kromě toho mohou členské státy podniknout další akce schvalované podle potřeby 

po konzultaci s hospodářskými subjekty, organizacemi spotřebitelů a organizacemi 

na ochranu životního prostředí a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů 

rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence. Tyto akce musí být v 

souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.“ 

2. část „Členské státy využívají odpovídající hospodářské nástroje a další opatření s cílem 

poskytnout pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Tyto nástroje a 

opatření mohou zahrnovat ty, které jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 

2008/98/ES.“ 
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pn. 57 

1. část celé znění kromě písmena b) 

2. část písmeno b) 
 

 

9. Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 

Zpráva: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

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

poznámky 

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 305, 368, 20 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 340, 331, 15 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 357, 313, 20 

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 324, 302, 69 

§ 18 § původní znění odděl./E

H 

+ 354, 318, 15 

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 339, 305, 44 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § původní znění dílč.   

1/JH + 597, 40, 59 

2/JH + 426, 221, 35 

3/JH + 370, 286, 34 

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1/JH + 568, 60, 66 

2/JH + 530, 112, 40 

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 526, 127, 40 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 37 § původní znění odděl. +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 462, 154, 69 

§ 40 § původní znění odděl. +  

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D JH + 428, 221, 44 

§ původní znění dílč.   

1/JH ↓  

2/JH ↓  

3/JH ↓  

4/JH ↓  

§ 47 2 ECR JH - 216, 408, 67 

§ původní znění odděl. +  

§ 48 § původní znění JH + 454, 125, 100 

§ 50 § původní znění JH + 471, 160, 57 

§ 60 § původní znění JH + 356, 273, 54 

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. T § původní znění odděl. +  

odův. AD § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/EH - 323, 328, 37 

odův. AH § původní znění JH + 388, 255, 51 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 369, 188, 133 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: odův. AH, § 46 (3. část), pn. 1 

ECR: pn. 2 

S&D: § 15 (2. část), 22, 31, 33 (2. část), 46, 48, 60, odův. AH 

Verts/ALE: § 4 (2. část), 22 (3. část), 31 (2. část), 33 (2. část), 38 (2. část), 46, 48, 50, 60, odův. 

AH 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: odův. T, AH, § 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. D 

1. část „vzhledem k tomu, že v roce 2015 dosáhla zaměstnanost žen rekordních 64,5 %, ale 

stále je výrazně nižší než zaměstnanost mužů, která činí 75,6 %; vzhledem k tomu, 

že u žen je bohužel čtyřikrát pravděpodobnější než u mužů, že začnou pracovat na 

částečný úvazek a v této práci pokračují, a sice často nedobrovolně;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že řada mladých lidí, ačkoli pracují, stále trpí chudobou, a to 

zejména v Řecku, Španělsku, Chorvatsku, Itálii, na Kypru, v Portugalsku a na 

Slovensku;“ 

 
odův. AD 

1. část „vzhledem k tomu, že se zhoršuje situace určitých skupin žen, které často čelí 

několika problémům a rizikům současně a vysoké míře diskriminace,“ 

2. část „zejména žen se zdravotním postižením, žen pečujících o závislé osoby, starších žen, 

žen patřících k menšinám, přistěhovalkyň, uprchlic a žadatelek o azyl, žen s nízkou 

nebo žádnou kvalifikací, žen, které se staly obětí násilí na základě pohlaví, příslušnic 

komunity LGTBI atd.;“ 

 
§ 4 

1. část „žádá Komisi, aby provedla lepší posouzení a přijala opatření s cílem řešit a zastavit 

škrty veřejných výdajů, které mají nepříznivé dopady na práva žen a rovnost žen a 

mužů v členských státech;“  

2. část „vyjadřuje velké politování nad tím, že úsporné politiky drasticky zpomalují proces 

dosahování rovnosti žen a mužů a následně marginalizují ženy ve společnosti a na 

pracovišti;“ 

 
§ 5 

1. část „vyjadřuje politování nad tím, že ve strategii Evropa 2020 není začleněno hledisko 

rovnosti žen a mužů, a požaduje obecné a důslednější zohledňování genderového 

hlediska při řešení strukturálních příčin chudoby žen,“ 

2. část „zejména v procesu vytváření doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského 

semestru, a dále požaduje zahrnutí specifických pokynů pro politiky ke snižování 

nerovnosti mezi ženami a muži do roční analýzy růstu;“ 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_CS.docx 26 PE 601.334 

§ 6 

1. část celé znění kromě slov: „zvláště starších žen a osamělých matek, žen, které jsou 

oběťmi násilí na základě pohlaví, žen se zdravotním postižením, migrantek, uprchlic 

a žadatelek o azyl a příslušnic menšin;“ 

2. část tato slova 

 
§ 7 

1. část celé znění kromě slov: „včetně transgender a intersexuálních osob“ 

2. část tato slova 

 
§ 15 

1. část „vyzývá Komisi, aby v úzké koordinaci s členskými státy předložila ambiciózní a 

komplexní balíček legislativních a nelegislativních opatření týkajících se rovnováhy 

mezi pracovním a soukromým životem v rámci pracovního programu Komise na rok 

2017 a aby zohlednila oznámený evropský pilíř sociálních práv,“ 

2. část „což zahrnuje i revizi stávajících směrnic o mateřské a rodičovské dovolené a 

návrhy směrnic o otcovské dovolené a pečovatelské dovolené, které mají podpořit 

spravedlivé čerpání těchto dovolených mezi muži a ženami ve všech kategoriích 

pracovníků;“ 

 
§ 19 

1. část celé znění kromě slov: „vybízí Portugalsko, Nizozemsko, Lucembursko, Finsko, 

Itálii, Maltu a Estonsko, aby splnily i druhý cíl, a žádá Polsko, Chorvatsko a 

Rumunsko, které ještě zdaleka nesplnily ani jeden cíl, aby zvýšily své úsilí v oblasti 

zajištění formální péče o děti, a přispěly tak k dosažení lepší rovnováhy mezi 

soukromým a profesním životem pracovníků;“ 

2. část tato slova 

 
§ 20 

1. část celé znění kromě slov: „Komise a“ a „Evropské“   

2. část „Komise a“ 

3. část: „Evropské“ 

 
§ 22 

1. část celé znění kromě slov: „a určit práci stejné hodnoty“ a „a požadovaly po podnicích 

zavedení interních mechanismů, které by odhalovaly rozdíly v odměňování“ 

2. část „a určit práci stejné hodnoty“ 

3. část: „a požadovaly po podnicích zavedení interních mechanismů, které by odhalovaly 

rozdíly v odměňování“ 

 
§ 23 

1. část celé znění kromě slov: „vítá skutečnost, že Komise považuje „stejnou odměnu 

za práci stejné hodnoty“ za jednu z klíčových oblastí činnosti;“ 

2. část „vítá skutečnost, že Komise považuje „stejnou odměnu za práci stejné hodnoty“ za 

jednu z klíčových oblastí činnosti;“ 

 
§ 24 

1. část „odsuzuje skutečnost, že ve více než polovině členských států došlo k prohloubení 

genderových rozdílů ve starobních důchodech;“ 

2. část „vyzývá Kypr, Německo a Nizozemsko, aby snížily rozdíly mezi starobními 

důchody mužů a žen, který činí téměř 50 %; vyzývá Maltu, Španělsko, Belgii, Irsko, 

Řecko, Itálii a Rakousko, aby vzhledem k tomu, že 11–36 % žen v těchto zemích 

nemá žádný přístup k důchodu, odstranily rozdíly v nároku na důchod;“ 
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§ 25 

1. část „vyjadřuje uznání vládě Švédska za dosaženou rovnost v zastoupení žen a Slovinsku 

s Francií za dosažení téměř úplné rovnosti a vybízí Maďarsko, Slovensko a Řecko, 

které vytvořily vládu bez jediné ženy, aby zajistily dostatečné zastoupení žen na 

všech úrovních politického a ekonomického rozhodování;“ 

2. část „vyzývá členské státy, aby ve svých vládách, ve veřejných institucích a orgánech a 

na kandidátních volebních listinách zaručily rovné zastoupení žen a mužů ve 

vysokých funkcích, a zajistily tak rovné zastoupení v místních zastupitelstvech 

a v regionálních a vnitrostátních parlamentech, jakož i v Evropském parlamentu;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že různé studie prokázaly, že vhodná legislativní opatření by mohla 

vést k rychlým změnám ve vyváženosti zastoupení žen a mužů v politické oblasti; 

sdílí stanovisko Komise, že pokud mají být kvóty účinné, měly by být doprovázeny 

právními předpisy upravujícími pořadí na kandidátních listinách a příslušné sankce 

pro případ porušení předpisů;“ 

 
§ 31 

1. část celé znění kromě slov: „vyzývá Radu, aby využila překlenovacího ustanovení a 

přijala jednomyslně rozhodnutí, v němž by bylo stanoveno, že násilí na základě 

pohlaví je jedním z druhů trestných činů uvedených v čl. 83 odst. 1 SFEU;“ 

2. část tato slova 

 
§ 33 

1. část „vítá pokrok, jehož dosáhly členské státy, které podepsaly Istanbulskou úmluvu – 

první právně závazný nástroj prevence a boje proti násilí na ženách na mezinárodní 

úrovni, a naléhavě vyzývá čtrnáct členských států, které tuto úmluvu dosud 

neratifikovaly, aby tak bezodkladně učinily; vítá návrh Komise z března 2016, aby 

EU přistoupila k Istanbulské úmluvě; vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily jednání 

o podpisu a uzavření Istanbulské úmluvy, a vyjadřuje širokou podporu přistoupení 

k této úmluvě bez jakýchkoli výhrad;  kromě toho vyzývá Komisi, aby začlenila 

definici násilí na základě pohlaví v souladu s ustanoveními směrnice 2012/29/EU a 

aby co nejdříve předložila komplexní evropskou strategii prevence a boje proti 

tomuto násilí,“ 

2. část „která by měla obsahovat závazný legislativní akt;“ 

 
§ 38 

1. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby zahrnuly opatření na ochranu žen a LGBTI 

osob proti obtěžování na pracovišti;“ 

2. část „žádá Komisi, aby přepracovala stávající rámcové rozhodnutí EU o boji proti 

některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, 

tak aby zahrnovalo sexismus, trestné činy páchané na základě předsudků a 

podněcování k nenávisti z důvodu sexuální orientace, genderové identity a 

pohlavních znaků;“ 

 
§ 42 

1. část celé znění kromě slov: „okamžitého“ a „a okamžité uznání genderové identity po 

dobu trvání azylového řízení jakožto opatření k prevenci násilí;“ 

2. část „okamžitého“ 

3. část: „a okamžité uznání genderové identity po dobu trvání azylového řízení jakožto 

opatření k prevenci násilí;“ 
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§ 46 

1. část „opakuje, že ženy musejí mít kontrolu nad svým zdravím a právy v sexuální a 

reprodukční oblasti;“ 

2. část „vyzývá všechny členské státy, aby ženám zaručily snadný přístup k dobrovolnému 

plánování rodiny a plné škále služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, 

včetně antikoncepce“ 

3. část: „a umělého přerušení těhotenství;“ 

4. část: „vyzývá členské státy a Komisi, aby vedly informační kampaně s cílem plně 

informovat muže a ženy o jejich právech a povinnostech, pokud jde o otázky 

sexuality a reprodukce;“ 
 

 

10. Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování 

Zpráva: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

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

poznámky 

§ 10 § původní znění JH + 470, 147, 69 

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 34 § původní znění JH + 381, 258, 46 

§ 38 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 343, 333, 17 

právní východisko 8 § původní znění dílč.   

1/JH + 573, 73, 42 

2/JH + 392, 223, 68 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

právní východisko 15 § původní znění JH + 401, 252, 32 

odův. I § původní znění odděl. -  

odův. J § původní znění odděl. -  

odův. L § původní znění JH + 390, 259, 43 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 499, 104, 81 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: právní východiska 8, 15, § 10, 34, odův. L 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: právní východisko15, odův. I, J, L, § 10, 34 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

právní východisko 8 

1. část „s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám 

a domácího násilí (Istanbulská úmluva),“ 

2. část „a na její článek 3, v němž je „gender“ definován jako „sociálně ustanovené role, 

chování, jednání a vlastnosti, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro 

ženy a muže“,“ 

 
§ 23 

1. část celé znění kromě slov: „bezplatným veřejným“ 

2. část tato slova 

 
§ 38 

1. část celé znění kromě slova: „bezplatné“ 

2. část toto slovo 

 
§ 39 

1. část celé znění kromě slov: „včetně odrazujících sankcí;“ 

2. část tato slova 
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11. Fondy EU pro rovnost žen a mužů 

Zpráva: Clare Moody (A8-0033/2017) 

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

poznámky 

§ 13 § původní znění odděl. +  

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 282, 380, 25 

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 453, 172, 56 

§ 52 § původní znění JH - 327, 333, 22 

§ 55 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 480, 116, 87 

za § 55 2 + 76 poslanců JH + 430, 179, 67 

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 425, 176, 78 

3/JH + 407, 203, 59 

§ 62 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 356, 289, 40 

3/JH + 440, 170, 73 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_CS.docx 31 PE 601.334 

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

poznámky 

§ 67 § původní znění JH - 325, 328, 25 

§ 69 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 78 § původní znění dílč.   

1/JH + 609, 50, 24 

2/JH + 352, 306, 16 

§ 79 § původní znění JH - 310, 318, 56 

§ 80 1 zpravodajka JH + 332, 305, 51 

§ původní znění JH ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 437, 166, 80 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: pn. 1 

PPE: pn. 2 

+ 76 poslanců § 35 (2. část), 55 (2. část), 56 (2. část), 79, 80 

Verts/ALE: pn. 2, § 52, 67, 56 (3. část), 62 (2. a 3. část) 

S&D: § 67, 78, pn. 2 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 13, 52, 67, 79, 80, 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

§ 20 

1. část celé znění kromě slov: „že neplacená práce je významnou součástí hospodářské 

efektivity a že“ 

2. část tato slova 

 
§ 17 

1. část celé znění kromě slova: „nedílnou“ 

2. část toto slovo 

 
§ 35 

1. část celé znění kromě slov: „včetně sexuálního a reprodukčního zdraví“ 

2. část tato slova 
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§ 55 

1. část celé znění kromě slov: „včetně přístupu k antikoncepci, nouzové antikoncepci 

a přerušení těhotenství;“ 

2. část tato slova 

 
§ 56 

1. část celé znění kromě slov: „v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím“ a „jako 

jsou ženy, které se staly oběťmi násilí, včetně sexuálního násilí, a také nezletilé 

osoby bez doprovodu a další ohrožené skupiny, včetně LGBTI osob;“ 

2. část „v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím“ 

3. část: „jako jsou ženy, které se staly oběťmi násilí, včetně sexuálního násilí, a také 

nezletilé osoby bez doprovodu a další ohrožené skupiny, včetně LGBTI osob;“ 

 
§ 62 

1. část celé znění kromě slov: „migrantů“ a „a rovněž LGBTI osob“ 

2. část „migrantů“ 

3. část: „a rovněž LGBTI osob“ 

 
§ 69 

1. část „považuje vyčlenění 6,17 miliardy EUR ze strany EU v rámci současného VFR na 

dosažení cílů strategického závazku rovnosti žen a mužů za první krok,“ 

2. část „a požaduje, aby v příštím VFR byla tato částka navýšena;“ 

 
§ 78 

1. část „znovu opakuje své znepokojení nad zřejmou nerovnováhou v zastoupení žen 

a mužů mezi členy Evropského účetního dvora – tento rozdíl je zde nejvyšší ze 

všech orgánů EU –, který je v současné době složen z 28 mužů a pouze tří žen (o dvě 

méně než na počátku roku 2016);“ 

2. část „vyzývá Radu, aby od nynějška pro každé další jmenování navrhovala Parlamentu 

dva kandidáty, ženu a muže, a to až do dosažení přijatelného poměru;“ 
 

 

12. Dopady dat velkého objemu na základní práva 

Zpráva: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

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

poznámky 

§ 3 § původní znění odděl. +  

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

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

poznámky 

§ 13 § původní znění odděl. +  

§ 14 § původní znění odděl. +  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § původní znění odděl. +  

§ 27 § původní znění odděl. +  

§ 28 § původní znění odděl. +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

odův. O § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 561, 71, 49 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

odův. K 

1. část „vzhledem k tomu, že odvětví dat velkého objemu roste o 40 % ročně, sedmkrát 

rychleji než trh s informačními technologiemi; vzhledem k tomu, že koncentrace 

velkých souborů dat vytvářených novými technologiemi poskytuje velkým 

korporacím klíčové informace, čímž dochází k bezprecedentním posunům 

v rovnováze sil mezi občany, vládami a soukromými subjekty;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že taková koncentrace moci v rukou korporací by mohla upevnit 

monopoly a nekalé praktiky a mít nepříznivý vliv na práva spotřebitelů a na 

spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že v souvislosti se slučováním dat velkého objemu by měly být 

dále zkoumány zájmy jednotlivce i ochrana základních práv;“ 

 
odův. O 

1. část „vzhledem k tomu, že datové analýzy a algoritmy mají stále větší dopad na 

informace zpřístupňované občanům;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že takové techniky mohou v případě zneužití ohrozit základní 

práva na informace, jakož i svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků; vzhledem k 

tomu, že systém veřejnoprávního vysílání v členských státech je přímo spjat s 

demokratickými, společenskými a kulturními potřebami každé společnosti a s 

potřebou zachovat pluralitu sdělovacích prostředků, jak je uvedeno v protokolu 

o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech připojenému k 

Amsterodamské smlouvě (11997D/PRO/09);“ 

 
§ 4 

1. část „zdůrazňuje, že chabé znalosti a chápání jednotlivců, pokud jde o povahu dat 

velkého objemu, umožňují využití osobních informací neúmyslnými způsoby;“ 

2. část „konstatuje, že vzdělávání a informovanost o základních právech má v EU 

prvořadou důležitost;“ 

3. část: „naléhavě vyzývá orgány EU a členské státy, aby investovaly do digitální 

gramotnosti a zvyšování povědomí o digitálních právech, ochraně soukromí a údajů 

mezi občany, včetně dětí; zdůrazňuje, že takové vzdělávání by se mělo zabývat 

porozuměním zásadám/logice toho, jak fungují algoritmy a automatizované 

rozhodovací procesy a jak je smysluplně interpretovat; dále zdůrazňuje potřebu 

vzdělávat s cílem podpořit porozumění tomu, kde a jak jsou datové proudy 

shromažďovány (tj. automatické stahování dat z webových stránek, které kombinuje 

datové toky s údaji ze sociálních sítí a připojených zařízení a spojuje tyto informace 

do nového datového toku);“ 

 
§ 16 

1. část „zastává názor, že by se mělo rovněž podporovat“ a „využívání šifrování mezi 

koncovými body“ 

2. část „a pokud je to nutné, nařídit“ 

3. část: „v souladu se zásadou ochrany údajů již ve fázi návrhu; doporučuje, aby každý 

budoucí legislativní rámec za tímto účelem výslovně poskytovatelům šifrování, 

poskytovatelům komunikačních služeb a všem ostatním organizacím (na všech 

úrovních dodavatelského řetězce) zakazoval použít „zadní vrátka“ nebo si jimi 

usnadnit situaci;“ 
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§ 31 

1. část „varuje, že vzhledem k invazivnosti do života a práv občanů spojené s rozhodnutími 

a opatřeními, jež přijímají donucovací orgány – rovněž pomocí zpracování dat a 

datových analýz –, je nezbytná maximální opatrnost, aby se předešlo nezákonné 

diskriminaci a zaměření na určité jednotlivce nebo skupiny osob vymezené podle 

rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, 

náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, 

vlastnictví, narození, zdravotního postižení, věku, pohlaví, vyjádření pohlavní 

identity nebo pohlavní identity, sexuální orientace, statusu z hlediska práva k pobytu, 

zdravotního stavu nebo příslušnosti k národnostní menšině,“  

2. část „která je často předmětem etnického profilování nebo intenzivnějšího dohledu 

donucovacích orgánů, a rovněž na jednotlivce, které lze určit na základě zvláštních 

rysů;“ 

3. část: „vyzývá k řádnému proškolení klíčových osob shromažďujících údaje a uživatelů 

informací odvozených z analýzy údajů;“ 
 

 

13. Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely 

Zpráva: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 PPE JH - 235, 388, 62 

§ 34 za odrážku 2 3 + 76 poslanců JH + 356, 254, 71 

odův. H 2 zpravodaj  +  

hlasování: usnesení (celé znění) 

výbor AGRI 

JH + 410, 205, 59 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 3 

 


