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* postup konzultace
*** postup souhlasu
***I řádný legislativní postup: první čtení
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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu. )

ZKRATKY POUŽÍVANÉ PRO PARLAMENTNÍ VÝBORY

AFET Výbor pro zahraniční věci
DEVE Výbor pro rozvoj 
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BUDG Rozpočtový výbor
CONT Výbor pro rozpočtovou kontrolu
ECON Hospodářský a měnový výbor
EMPL Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
ENVI Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
ITRE Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
IMCO Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
TRAN Výbor pro dopravu a cestovní ruch
REGI Výbor pro regionální rozvoj
AGRI Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
PECH Výbor pro rybolov
CULT Výbor pro kulturu a vzdělávání
JURI Výbor pro právní záležitosti 
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AFCO Výbor pro ústavní záležitosti
FEMM Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
PETI Petiční výbor

DROI podvýbor pro lidská práva
SEDE podvýbor pro bezpečnost a obranu

ZKRATKY POUŽÍVANÉ PRO POLITICKÉ SKUPINY

PPE skupina Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) 
S&D skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
ECR skupina Evropských konzervativců a reformistů
ALDE skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
GUE:NGL skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Verts/ALE skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
EFDD skupina Evropa svobody a přímé demokracie 
ENF skupina Evropa národů a svobody 
NI nezařazení poslanci
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EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2017–2018 

Dílčí zasedání od 26. do 27. dubna 2017

BRUSEL

ZÁPIS

STŘEDA 26. DUBNA 2017

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání
Denní zasedání bylo zahájeno v 15:05.

2. Prohlášení předsednictví
Předseda učinil prohlášení u příležitosti mezinárodního dne dívek v odvětví informačních a
komunikačních technologií (IKT), který připadá na zítřek. Zdůraznil, že tato iniciativa podněcuje
dívky ke studiu a kariéře v technologickém odvětví a podporuje rovnost žen a mužů.

3. Přivítání
Předseda jménem Parlamentu přivítal delegaci poslanců parlamentů Myanmaru a Šrí Lanky, kteří
usedli na vyhrazené místo na galerii pro hosty.

4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

° 
° ° ° 

Inese Vaidere byla omluvena z účasti na prvním dílčím zasedání konaném v říjnu 2016.

5. Složení poradního výboru
V souladu s článkem 7 Kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními
zájmy a střety zájmů se předseda rozhodl, že ke dni 5. dubna 2017 jmenuje tyto poslance:

- Danuta Maria Hübner za skupinu PPE

- Mady Delvaux za skupinu S&D

- Sajjad Karim za skupinu ECR
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- Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE

- Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL

členy poradního výboru pro chování poslanců

a tyto poslance:

- Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE

- Laura Ferrara za skupinu EFDD

- Gerolf Annemans za skupinu ENF

náhradníky poradního poradního výboru pro chování poslanců.

6. Žádost o zbavení imunity
Příslušné francouzské orgány předložily Parlamentu dvě žádosti o zbavení imunity v rámci
vyšetřování, které zahájil pařížský útvar pro finanční kriminalitu při soudu prvního stupně. Týkají se
poslankyň Marine Le Penové a Marie-Christine Boutonnetové.

V souladu s čl. 9 odst. 1 jednacího řádu jsou tyto žádosti postoupeny příslušnému výboru, tj. výboru
JURI.

7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c
jednacího řádu)
Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst.
1 jednacího řádu:

- výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému
inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v
liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní
inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES (COM(2016)0371- C8-0210/2016 – 2016/0172
(COD)). Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- výbor TRAN na základě zprávy o o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se
mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu
do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo
odplouvajících z nich (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Zpravodajka:
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- výbor TRAN na základě zprávy o  návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se
mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (COM(2016)
0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- výbory AFET, DEVE a BUDG na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a
Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu
EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Zpravodajové: Doru-Claudian
Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial a Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na
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období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020 (COM(2016)
0557 – C8-0367/2016 -  2016/0265(COD)). Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty
mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat nejpozději zítra, ve čtvrtek 27. dubna
2017 o půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o
rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

8. Návrh aktů Unie
Předseda oznámil, že v souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu prohlásil za přípustné tyto návrhy
aktů Unie:

- návrh aktu Unie, který předložili Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese
Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská a Ivo
Vajgl, o rozdílech v prohlášeních, složení a chuti produktů na středoevropských/východoevropských
a západoevropských trzích EU (B8-0301/2017)

V souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu je tento návrh postoupen příslušnému výboru, jímž je
výbor IMCO, jakož i výboru ENVI pro vypracování stanoviska. 

- návrh aktu Unie, který předložili Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler,
Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab,
Adam Szejnfeld, o kontrole zahraničních investic ve strategických odvětvích (B8-0302/2017)

V souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu je tento návrh postoupen příslušnému výboru, jímž je
výbor INTA. 

9. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do obilných
příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské účely (C(2017)02255 -
2017/2661(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 10. dubna 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku
a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (C(2017)
02358 - 2017/2664(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. dubna 2017

předáno příslušnému výboru: PECH
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- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu,
prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
(C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. dubna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná
opatření pro producenty některého ovoce (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. dubna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů
Komisi (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. dubna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany
mořského prostředí v Severním moři (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. února 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2017/117, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany
mořského prostředí vBaltském moři akterým se zrušuje nařízení (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 –
2017/2588(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. března 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde
o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky )C(2017)01951
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– 2017/2634(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. března 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

10. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod
regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud jde o kritéria pro schvalování účinných látek
představujících nízké riziko (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - lhůta: 20. července 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, metalaxyl a thiabendazol v
některých produktech a na jejich povrchu (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - lhůta: 5. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
882/2004, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou (D050291/02 -
2017/2662(RPS) - lhůta: 13. července 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

11. Další postup na základě usnesení Parlamentu
Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním
únorovém dílčím zasedání v roce 2016 je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou
soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného
fungování vnitřního trhu (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským
hospodářským a sociálním výborem.

předáno příslušný výbor : ECON
stanovisko : ITRE, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
(COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

předáno příslušný výbor : BUDG
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stanovisko : EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k
Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na
přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

předáno příslušný výbor : AFET
stanovisko : INTA

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi
Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva a Eurojustem ze strany Eurojustu (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804
(CNS))

předáno příslušný výbor : LIBE
stanovisko : JURI, CONT

- Návrh na převod položek DEC 6/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 -
2017/2060(GBD))

předáno příslušný výbor : BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016 (2016/2314(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka:
Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016 (2016/2311(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: David
McAllister (A8-0063/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem
Evropské unie (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Stefan
Eck (A8-0067/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č.
1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům
zasaženým přírodními katastrofami (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - výbor
REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Zpráva o provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES) (2015/2117(INI)) -
výbor ENVI - Zpravodaj: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem,
Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období
2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním
mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským
hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi
Evropským hospodářským společenstvím a Islandem (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052
(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské
unie na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)
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- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (COM(2016)
0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-
0077/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Zpráva o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI)) - výbor DEVE -
Zpravodajka: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie (nyní Agentura
Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva) (CEPOL) na rozpočtový rok
2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka:
Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu
nemocí na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní
léčiva 2 na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový
rok 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok
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2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech
užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z
nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a
o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním
souvisejících v informační společnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) -
výbor JURI - Zpravodaj: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a
drogovou závislost na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 -
2016/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií
některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním
souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby
nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 -
2016/0279(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu
založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 -
2016/2197(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2015 (COM
(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala
Sender (A8-0105/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z
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jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-
0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2
(FCH2) na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a
pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro
výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy
(COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Sofia Sakorafa
(A8-0112/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok
2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Zpráva o výroční zprávě za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (2015/2283(INI)) - výbor
JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a
informací na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Zpráva o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k
půdě? (2016/2141(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č.
345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských
fondech sociálního podnikání (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - výbor
ECON - Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Zpráva o výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky (2016/2099(INI)) -
výbor ECON - Zpravodaj: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 -
2016/2160(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0122/2017)
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- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého
Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 -
2016/2202(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok
2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka:
Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického
institutu na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura
Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 -
2016/2177(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)
0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender
(A8-0129/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))
- výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní
nesoulady s třetími zeměmi (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - výbor ECON -
Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl IV – Soudní dvůr (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní
spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro
pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)) na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-
0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Zpráva o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (2016/2016(INI)) - výbor PECH -
Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 -
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2016/2159(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl VII – Výbor regionů (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 -
2016/2158(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v
oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016
- 2016/2190(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 -
2016/2156(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného
vzdělávání na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických
regulačních orgánů na rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok
2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka:
Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2015:
výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl V – Účetní dvůr (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl I – Evropský parlament (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0153/2017)
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- Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za
rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (2016/2098(INI)) - výbor
CONT - Zpravodaj: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Zpráva o žádosti, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity (2016/2294(IMM)) - výbor
JURI - Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o
operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem
(Europol) ze strany Europolu (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - výbor LIBE -
Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Ildikó Gáll-Pelczové členkou Účetního dvora (07080/2017 - C8-
0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

13. Plán práce
Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého dubnového plenárního zasedání v roce 2017 (PE
603.274/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Středa

Na základě konzultací s politickými skupinami předseda navrhuje následující změnu konečného
návrhu pořadu jednání:

- Třetí bod pořadu jednání nahradí bod druhý a naopak, takže se prohlášení Komise na téma „Přijaté
rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi
pracovním a soukromým životem“ (bod 14 konečného návrhu pořadu jednání) stane druhým bodem
následujícím po prohlášení Komise na téma „Situace v Maďarsku“ (bod 103 konečného návrhu
pořadu jednání).

Parlament tuto změnu přijal.

- Žádost skupiny S&D, aby byla po prohlášení Komise na téma „Situace v Maďarsku“ (bod 103
konečného návrhu pořadu jednání) rozprava ukončena předložením návrhů usnesení, o nichž by se
hlasovalo v průběhu prvního květnového plenárního zasedání.

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D, který žádost zdůvodnil, Marek Jurek proti žádosti, a
Marie-Christine Vergiat, která požádala o uspořádání pracovní cesty do Maďarska (předseda uvedl,
že se shromáždění vyjádří výhradně k pořadu jednání).

Žádost skupiny S&D byla přijata.

- Žádost skupiny ENF, aby bylo zařazeno na pořad jednání prohlášení místopředsedkyně Komise,
vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci koptských křesťanů
v Egyptě, a to po rozpravě na téma „Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní
referendum“ (bod 36 konečného návrhu pořadu jednání). Rozprava o zprávě, již předkládá Mircea
Diaconu (A8-0340/2016) na téma „Evropský rok kulturního dědictví“ by byla odložena na první
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květnové plenární zasedání.

Vystoupili: Franz Obermayr za skupinu ENF, který žádost zdůvodnil, Cristian Dan Preda, který
navrhl, aby se tato rozprava týkala situace křesťanů na celém Blízkém východě a konala se na
prvním květnovém plenárním zasedání, Franz Obermayr, který žádost své skupiny potvrdil, Peter
van Dalen a Victor Boştinaru.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 101, proti: 300, zdrželi se: 30).

Předseda uvedl, že Konference předsedů rozhodne o případném zapsání tohoto tématu na pořad
jednání prvního květnového plenárního zasedání. Zavázal se, že egyptskému velkému mulftímu, s
nímž se setká zítra, bude tlumočit stanovisko Evropského parlamentu, které vychází z tolerance a
dialogu mezi náboženstvími.

Čtvrtek

Předseda informoval, že na pořad hlasování bude zařazena zpráva, již předkládá Gilles Lebreton na
téma „Žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity“ (A8-0163/2017), a námitka
týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí.

° 
° ° ° 

Plán práce byl tímto schválen.

14. Situace v Maďarsku (rozprava) 
Prohlášení Komise: Situace v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Viktor Orbán (maďarský předseda vlády).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Zdzisław
Krasnodębski za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu
GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Matteo
Salvini za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Esther de Lange, Tanja Fajon,
Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch,
Anna Maria Corazza Bildt ohledně vystoupení předchozí řečnice, Krisztina Morvai a Roberta
Metsola.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István
Ujhelyi, Csaba Sógor a Kinga Gál.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Juan Fernando López Aguilar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
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předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marek Jurek, Ulrike Lunacek a Eleftherios Synadinos.

Vystoupil Viktor Orbán.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.

15. Přijaté rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a
iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým
životem (rozprava) 
Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a iniciativy v
souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem (2017/3020(RSP))

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise)
učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Ulrike
Trebesius za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty
položil Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu
GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Joëlle Mélin za skupinu ENF, David Casa, Jutta
Steinruck, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thomas
Mann, Jadwiga Wiśniewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty
položila Maria Arena, João Pimenta Lopes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím
modré karty položila Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė,
Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré
karty položila Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman a Rosa Estaràs
Ferragut.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor a Julie Ward.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun,
Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann a Maria Grapini.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
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předseda

16. Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní
referendum (rozprava)
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku: Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní referendum
(2017/2603(RSP))

Předseda rozpravu krátce uvedl.

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké
představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, a Kati Piri za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Martina Michels za
skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD,
Harald Vilimsky za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda,
Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten,
Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena
Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis
Kyrkos a Jan Zahradil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas
Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis
Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt a Javi López.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.

17. Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020
***I (rozprava)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu
strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č.
1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj.
Zpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Derek Vaughan (zastupující zpravodajku) uvedl zprávu.

Vystoupil Costas Mavrides (zpravodaj výboru ECON).
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Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Csaba Sógor (zpravodaj výboru EMPL), Alain Cadec (zpravodaj výboru PECH), Ramón
Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré
karty položila Maria Grapini, Andrea Cozzolino za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR,
Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu
EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc
Bogovič a Mercedes Bresso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić a
Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 27.4.2017.

18. Evropský rok kulturního dědictví ***I (rozprava)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví
[COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj:
Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu uvedl zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Helga
Trüpel za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, a Dominique Bilde za skupinu
ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan
Brunon Wenta a Costas Mavrides.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Mircea Diaconu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 27.4.2017.

19. Udělení absolutoria za rok 2015 (rozprava) 
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné
agentury

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
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oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] -
Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním
absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2015
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl I – Evropský parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0131/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl V – Účetní dvůr [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální
výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156
(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0144/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl VII – Výbor regionů [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0141/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)]
- Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého
Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016-
2016/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Younous Omarjee (A8-0125/2017)
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Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)]
- Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015,
oddíl IX – Evropský inspector ochrany údajů [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)]
- Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0140/2017)

Absolutorium za rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015:
výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Výbor
pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
(ACER)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních
orgánů na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v
oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016-
2016/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-
0143/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské
unie na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
(CEDEFOP)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného
vzdělávání na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Výbor
pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie (nyní Agentury
Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva) (CEPOL) na rozpočtový rok
2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)
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Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový
rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu
nemocí na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění (EIOPA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016-
2016/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-
0101/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu
na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Výbor pro
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rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou
závislost (EMCDDA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a
drogovou závislost na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] -
Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
(ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a
informací na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Výbor
pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentury
Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016-
2016/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-
0128/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok
2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2015 [COM
(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka:
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Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci (EU–OSHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních
podmínek (Eurofound)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a
pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162
(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok
2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na
vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce
na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a
pobřežní stráž (Frontex)) na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179
(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok
2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích
(BBI)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založeného na
biotechnologiích na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] -
Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok
2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
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Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok
2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na
rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva
2 na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Výbor pro
rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný evropský podnik pro ITER
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj
energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194
(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok
2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender a
Miroslav Poche uvedli zprávy.

Vystoupil Ian Borg (úřadující předseda Rady).

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise). 

Vystoupil Klaus-Heiner Lehne (Předseda Účetního dvora).

Vystoupili: Bogusław Liberadzki za skupinu S&D, Paul Rübig (zpravodaj výboru DEVE), Martina
Dlabajová (zpravodajka výboru EMPL), Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Viorica
Dăncilă (zpravodajka výboru FEMM) a Tamás Deutsch za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Jens Geier, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Tomáš Zdechovský k průběhu rozpravy
(předsedající poskytl upřesnění), Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Marian-Jean
Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg
Gräßle a Andrey Novakov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee,

P8_PV(2017)04-26 PE 604.385 - 24

CS



Dennis de Jong, Benedek Jávor a Inés Ayala Sender.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.13 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.14 zápisu ze
dne 27.4.2017, bod 5.15 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.16 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.17
zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.18 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.19 zápisu ze dne 27.4.2017, bod
5.20 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.21 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.22 zápisu ze dne 27.4.2017,
bod 5.23 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.24 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.25 zápisu ze dne
27.4.2017, bod 5.26 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.27 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.28 zápisu ze
dne 27.4.2017, bod 5.29 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.30 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.31
zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.32 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.33 zápisu ze dne 27.4.2017, bod
5.34 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.35 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.36 zápisu ze dne 27.4.2017,
bod 5.37 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.38 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.39 zápisu ze dne
27.4.2017, bod 5.40 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.41 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.42 zápisu ze
dne 27.4.2017, bod 5.43 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.44 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.45
zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.46 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.47 zápisu ze dne 27.4.2017, bod
5.48 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.49 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.50 zápisu ze dne 27.4.2017,
bod 5.51 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.52 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.53 zápisu ze dne
27.4.2017, bod 5.54 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.55 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.56 zápisu ze
dne 27.4.2017, bod 5.57 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.58 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.59
zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.60 zápisu ze dne 27.4.2017, bod 5.61 zápisu ze dne 27.4.2017, bod
5.62 zápisu ze dne 27.4.2017 a bod 5.63 zápisu ze dne 27.4.2017

20. Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (rozprava)
Zpráva o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech [2016/2016(INI)] - Výbor pro
rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Younous Omarjee (zpravodaj výboru REGI), Cláudia Monteiro de Aguiar za skupinu
PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Izaskun Bilbao
Barandica za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Sylvie Goddyn za skupinu ENF,
Gabriel Mato a Isabelle Thomas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias,
Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystoupila Ulrike Rodust.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.64 zápisu ze dne 27.4.2017.

21. Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (rozprava)
Zpráva o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl [2016/2140(INI)] - Výbor pro rozvoj.
Zpravodajka: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)
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Lola Sánchez Caldentey uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Jean Lambert (zpravodajka výboru EMPL), Adam Szejnfeld za skupinu PPE, Arne Lietz
za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za
skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius
a Daniel Caspary.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil,
Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Lola Sánchez Caldentey.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.65 zápisu ze dne 27.4.2017.

22. Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům
usnadnit přístup k půdě? (krátké přednesení)
Zpráva o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k
půdě? [2016/2141(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Maria Noichl
(A8-0119/2017)

Maria Noichl (zpravodajka) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina
Morvai a Paloma López Bermejo.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.66 zápisu ze dne 27.4.2017.

23. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám 
Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku
163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra
Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina
Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák a Victor Negrescu.

24. Pořad jednání příštího denního zasedání
Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 603.274/OJJE).

25. Ukončení denního zasedání
Denní zasedání skončilo v 0:35. 
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Klaus Welle Antonio Tajani
generální tajemník předseda
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PREZENČNÍ LISTINA

26.4.2017

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-
Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu,
Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov,
Bashir,  Batten,  Bayet,  Bearder,  Becerra Basterrechea,  Becker,  Beghin,  Belet,  Bendtsen,  Benifei,
Benito  Ziluaga,  Berès,  Bergeron,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Björk,  Blanco  López,
Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové,
Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec,
Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera,
Cesa,  Charanzová,  Chauprade,  Childers,  Chinnici,  Chountis,  Christensen,  Christoforou,
Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi,
Comodini  Cachia,  Corazza  Bildt,  Corbett,  Corrao,  Costa,  Couso  Permuy,  Cozzolino,  Cramer,
Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti,
Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot,
Deprez,  Deß,  Deutsch,  Deva,  Diaconu,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dlabajová,  Dodds,
Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut,
Etheridge,  Evans,  Evi,  Fajon,  Farage,  Faria,  Federley,  Ferber,  Fernandes,  Fernández,  Ferrand,
Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga,
Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial,
Gardini,  Gebhardt,  Geier,  Gentile,  Gericke,  Geringer  de  Oedenberg,  Gieseke,  Gill  Neena,  Gill
Nathan,  Girling,  Giuffrida,  Goddyn,  Goerens,  González  Peñas,  González  Pons,  Gosiewska,
Goulard,  de  Graaff,  Grammatikakis,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-Hainz,  Griesbeck,  Grigule-
Pēterse,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,  Guillaume,  Guoga,  Guteland,  Gutiérrez
Prieto,  Gyürk,  Hadjigeorgiou,  Halla-aho,  Harkin,  Harms,  Häusling,  Hautala,  Hayes,  Hazekamp,
Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi,
Honeyball,  Hookem,  Hortefeux,  Hübner,  Hudghton,  Huitema,  Hyusmenova,  in  't  Veld,  Iturgaiz,
Ivan,  Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jahr,  Jakovčić,  James,  Jáuregui  Atondo,  Jávor,
Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  de  Jong,  Jongerius,  Juaristi  Abaunz,  Jurek,
Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš,
Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod,
Kohlíček,  Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köstinger,  Kouloglou,  Kouroumbashev,
Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan,
Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange,
de  Lange,  Langen,  Lauristin,  La  Via,  Lavrilleux,  Lebreton,  Le  Hyaric,  Leinen,  Lenaers,
Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López,
López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White,  Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska,
Lunacek,  Lundgren,  Łybacka,  McAvan,  McClarkin,  McGuinness,  McIntyre,  Macovei,  Maletić,
Malinov,  Mamikins,  Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi,  Marias,  Marinescu,  Marinho e Pinto,
Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides,
Maydell,  Mayer  Georg,  Mayer  Alex,  Mazuronis,  Mélin,  Melior,  Melo,  Metsola,  Michels,

P8_PV(2017)04-26 PE 604.385 - 29

CS



Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar,
Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu,
Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen,
Nilsson,  van  Nistelrooij,  Noichl,  Novakov,  Obermayr,  O'Flynn,  Olbrycht,  Ożóg,  Pabriks,
Pagazaurtundúa  Ruiz,  Panzeri,  Papadakis  Demetris,  Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,
Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski,
Piri,  Pirinski, Pitera, Pittella,  Plura, Poc,  Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil,  Post,  Preda,
Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner,
Reid,  Reintke,  Reul,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy,  Ribeiro,  Ries,  Riquet,  Rivasi,  Rochefort,
Rodrigues  Liliana,  Rodrigues  Maria  João,  Rodríguez-Piñero  Fernández,  Rodust,  Rohde,  Rolin,
Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra,
Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli,
Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster,
Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski,
Silva  Pereira,  Simon  Peter,  Sippel,  Škripek,  Škrlec,  Smith,  Smolková,  Sógor,  Šojdrová,  Solé,
Sommer,  Sonneborn,  Spinelli,  Spyraki,  Staes,  Starbatty,  Štefanec,  Steinruck,  Štětina,  Stevens,
Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer,
Szanyi,  Szejnfeld,  Tajani,  Tamburrano,  Tang,  Tannock,  Țapardel,  Tarabella,  Tarand,  Telička,
Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski,
Tomašić,  Tomc,  Toom,  Torres  Martínez,  Torvalds,  Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,
Troszczynski,  Trüpel,  Ţurcanu,  Turmes,  Ujazdowski,  Ujhelyi,  Ulvskog,  Ungureanu,  Urtasun,
Urutchev,  Uspaskich,  Vaidere,  Vajgl,  Valenciano,  Valero,  Valli,  Vallina,  Vana,  Van  Brempt,
Vandenkendelaere,  Van Orden,  Vaughan,  Vautmans,  Väyrynen, Vergiat,  Viegas,  Vilimsky, Viotti,
Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer,
von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler
Iuliu,  Wiśniewska,  Wölken,  Woolfe, Záborská,  Zahradil,  Zala,  Zanni,  Zanonato,  Zarianopoulos,
Ždanoka,  Zdechovský, Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,  Zijlstra,  Zīle,  Zimmer,  Žitňanská,  Złotowski,
Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-
Wolski
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