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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. Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících 

Návrhy usnesení: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-
0251/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0245/2017 

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

před § 1 4 GUE/NGL JH - 177, 290, 149 

za § 10 1 Verts/ALE  VZ  

za § 13 3 ECR EH - 249, 304, 71 

za odův. G 2 ECR  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 494, 39, 91 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

odložení     284, 296, 22 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 4 

PPE: konečné hlasování (RC-B8-0245/2017) 
 

Různé 

Ian Duncan rovněž podepsal pozměňovací návrh 1. 
 

 

2. Bělorusko 

Návrhy usnesení: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-
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0263/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 500, 82, 48 

odův. O § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: odův. O, § 16 (2. část) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 16 

1. část „vyzývá Komisi, aby posoudila, zda jsou v případě jaderné elektrárny Ostrovec, jejíž 

výstavba momentálně probíhá, zaručeny nejpřísnější normy jaderné bezpečnosti“ 

2. část „a zda by případně nemohla být k financování této jaderné elektrárny v Bělorusku 

použita záruka, kterou EU poskytne Evropské investiční bance, a aby posoudila, zda 

by tato záruka byla v souladu se sankcemi, které EU uvalila na Ruskou federaci;“ 
 

 

3. Bangladéš a rovněž dětské sňatky 

Návrhy usnesení: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-
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0262/2017, B8-0264/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL JH + 372, 212, 45 

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 557, 23, 45 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 1, konečné hlasování (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: pn. 1 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 9 

1. část celé znění kromě slov: „k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví, pomoci 

a“ 

2. část tato slova 
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4. Velkoobchodní trhy s roamingem ***I 

Zpráva: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 21 výbor JH + 549, 27, 50 

návrh legislativního aktu * 

celé znění 21 výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-20 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

* Politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty mohou navrhnout, 

aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu k návrhu legislativního aktu. Parlament o tomto případném 

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

 

5. Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic 

vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina ***I 

Zpráva: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

2 EFDD JH - 85, 520, 23 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 1 výbor JH + 521, 75, 36 

návrh legislativního aktu * 

celé znění 1 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 2 
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* Politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty mohou navrhnout, 

aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu k návrhu legislativního aktu. Parlament o tomto případném 

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

 

6. Evropský sbor solidarity 

Návrh usnesení: B8-0238/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0238/2017 

(výbor CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

za § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

za § 14 odrážka 4 12 Verts/ALE,  

S&D 

EH + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

za § 20 17 Verts/ALE,  

S&D 

EH + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

19 Verts/ALE,  

S&D 

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

poznámky 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

za práv. východ. 5 4 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

5 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

právní východisko 8 3 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

za práv. východ. 9 6 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

7 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

odův. E 8 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

 

 

7. Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí 

Návrhy usnesení: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

(výbor LIBE) 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 358, 245, 19 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 306, 312, 7 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE EH - 295, 313, 15 

§ 10 § původní znění odděl./E

H 

+ 363, 245, 17 

§ 11 § původní znění JH + 345, 240, 37 

§ 12 § původní znění odděl./E

H 

+ 363, 243, 19 

§ 14 § původní znění odděl. +  

§ 16 § původní znění JH + 356, 216, 54 

§ 17 § původní znění JH + 356, 200, 66 

za § 17 7 ALDE EH + 342, 277, 7 

§ 18 § původní znění JH + 345, 204, 77 

§ 19 § původní znění JH + 351, 215, 60 

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 355, 255, 6 

za § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § původní znění odděl. +  

za § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

§ 22 § původní znění odděl./E

H 

+ 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

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

poznámky 

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

za § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § původní znění JH + 364, 239, 12 

za § 25 5 Verts/ALE JH - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE JH - 157, 317, 143 

§ 30 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § původní znění odděl. +  

§ 32 § původní znění odděl. +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 306, 240, 40 

Návrh usnesení B8-0244/2017 

(PPE, ECR) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
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Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. část celé znění kromě slov: „s uspokojením“ 

2. část tato slova 

 
PPE: 

§ 3 

1. část „bere na vědomí, že 23. březnu 2017 se ke štítu EU–USA na ochranu soukromí 

připojilo 1 893 organizací z USA;“ 

2. část „vyjadřuje politování nad tím, že štít na ochranu soukromí se zakládá pouze na 

dobrovolné autocertifikaci, a tudíž platí jenom pro americké organizace, které se k 

němu dobrovolně přihlásily, což znamená, že na řadu společností se systém 

nevztahuje;“ 

 
§ 8 

1. část „znovu vyzývá Komisi,“ 

2. část „aby usilovala o ujasnění právního vymezení „písemných ujištění“ poskytovaných 

ze strany USA a“ 

3. část: „a aby zajistila zachování všech závazků či ujednání stanovených v rámci štítu na 

ochranu soukromí i po nástupu nové vlády Spojených států;“ 

 
§ 20 

1. část „je zneklidněn nedávným zjištěním, že jistý americký poskytovatel služeb 

elektronické komunikace na výzvu Národní agentury pro bezpečnost (NSA) a FBI 

sledoval v roce 2015, tj. rok po přijetí prezidentské směrnice č. 28 a během jednání o 

štítu EU–USA na ochranu soukromí, všechny e-maily přicházející na jeho servery;“ 

2. část „trvá na tom, aby Komise po orgánech USA požadovala plné vysvětlení a jejich 

odpovědi poskytla Radě, Parlamentu a vnitrostátním úřadům pro ochranu údajů; 

spatřuje v tom důvod k vážným pochybám o ujištěních ze stany ODNI; je si vědom 

toho, že štít EU–USA na ochranu soukromí se opírá o prezidentskou politickou 

směrnici č. 28, kterou vydal prezident a jakýkoli budoucí prezident ji může bez 

souhlasu Kongresu kdykoli odvolat;“ 

 
§ 30 

1. část „vyzývá Komisi, aby v průběhu prvního společného výročního přezkumu podrobně 

přezkoumala“ 

2. část „všechny nedostatky a slabiny uvedené v tomto usnesení a v usnesení ze dne 26. 

května 2016 o transatlantickém toku údajů a nedostatky zjištěné pracovní skupinou 

zřízenou podle článku 29, evropským inspektorem ochrany údajů a zúčastněnými 

stranami a aby doložila, jak byly tyto problémy vyřešeny tak, aby byla dodržována 

ustanovení Listiny EU a práva Unie,“ 

3. část: „a aby důkladně vyhodnotila, zda jsou mechanismy a záruky uvedené v ujištěních a 

vyjasněních úřadů USA účinné a realizovatelné v praxi;“ 
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§ 33 

1. část „vyzývá úřady pro ochranu údajů v Unii, aby monitorovaly fungování štítu EU–USA 

na ochranu soukromí a vykonávaly své pravomoci,“ 

2. část „včetně možnosti pozastavit nebo definitivně zakázat přenos osobních údajů ve 

prospěch organizace, která je zaregistrována ve štítu EU–USA na ochranu soukromí, 

pokud se domnívají, že nejsou zaručena základní práva subjektů údajů v Unii na 

ochranu soukromí a osobních údajů;“ 

 

Vert/ALE, PPE: 

§ 23 

1. část „připomíná své usnesení ze dne 26. května 2016, podle nějž není úřad veřejného 

ochránce zavedený ministerstvem zahraničních věcí USA dostatečně nezávislý a 

nebyly mu ani uděleny dostatečně účinné pravomoci, které by mu umožňovaly 

provádět své úkoly a poskytovat účinnou nápravu fyzickým osobám z EU;“ 

2. část „konstatuje, že vláda USA ve svých prohlášení ujišťuje o nezávislosti úřadu 

veřejného ochránce na zpravodajských službách USA i o absenci jakéhokoli 

nepatřičného ovlivňování, které by mohlo ohrozit fungování úřadu, a kromě toho 

poukazuje na to, že úřad spolupracuje s jinými nezávislými orgány dohledu, které 

mají účinné kontrolní pravomoci  nad zpravodajskými složkami USA;“ 

3. část: „je obecně znepokojen tím, fyzická osoba, jíž se porušení pravidel dotýká, může 

pouze žádat o informace a požadovat, aby byly údaje vymazány nebo aby bylo 

zabráněno jejich dalšímu zpracovávání, ale nemá nárok na odškodnění;“ 

 


