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1. Stav jednání se Spojeným královstvím 

Návrhy usnesení: B8-0538/2017, B8-0539/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení B8-0538/2017  

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

§ 1 § původní znění odděl. +  

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 568, 64, 36 

4/JH + 576, 75, 21 

5/JH + 615, 37, 14 

6/JH + 561, 96, 18 

za § 3 2 EFDD JH - 117, 529, 30 

3 EFDD JH - 71, 574, 31 

§ 4 § původní znění dílč.   

1/JH + 610, 34, 29 

2/JH + 590, 42, 28 

3/JH + 596, 59, 9 

§ 5 4 EFDD JH - 79, 586, 12 

§ původní znění JH + 577, 62, 37 

§ 6 § původní znění dílč.   

1/JH + 564, 47, 66 

2/JH + 640, 9, 22 

§ 7 5Z EFDD JH - 74, 590, 13 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 643, 11, 23 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/JH + 598, 63, 14 

3/JH + 557, 88, 23 

za § 7 6 EFDD JH - 73, 567, 35 

7 EFDD JH - 71, 580, 24 

§ 8 § původní znění odděl. +  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 596, 47, 34 

3 +  

4/JH + 562, 89, 26 

§ 10 § původní znění odděl. +  

za § 10 8 EFDD JH - 90, 523, 63 

9 EFDD JH - 90, 502, 84 

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

za § 12 10 EFDD JH - 50, 589, 37 

11 EFDD JH - 63, 596, 16 

§ 13 § původní znění odděl. +  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 15 12 EFDD JH - 73, 592, 12 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 598, 54, 25 

2/JH + 547, 90, 39 

za § 15 13 EFDD JH - 87, 569, 22 

odův. A § původní znění JH + 662, 10, 4 

odův. B § původní znění odděl. +  

odův. C § původní znění odděl. +  

odův. D § původní znění odděl. +  

za odův. H 1 EFDD JH - 83, 584, 11 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 557, 92, 29 

Návrh usnesení B8-0539/2017  

(EFDD) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, odův. A, § 3 (3.–6. část) 4, 5, 6, 7, 9 (2. a 4. 

část), 15, konečné hlasování (B8-0538/2017), konečné hlasování (B8-0539/2017) 

ENF: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 1, 5, 8, 9, 10, 13, odův. B, C, D 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 9 

1. část „je pevně přesvědčen, že vláda Spojeného království má povinnost nalézt konkrétní, 

účinné a proveditelné řešení, které zabrání zpřísnění kontroly na hranicích, zaručí 

plné dodržování všech částí Velkopáteční dohody,“ 

2. část „bude v souladu s právními předpisy Evropské unie a plně zajistí integritu vnitřního 

trhu a celní unie;“ 

3. část: „je také přesvědčen, že Spojené království musí nadále přispívat svým spravedlivým 

dílem k finanční pomoci na podporu Severního Irska /Irska;“ 

4. část: „vyjadřuje politování nad tím, že návrhy Spojeného království uvedené v jeho 

stanovisku k Severnímu Irsku a Irsku nebyly dostatečné; konstatuje však, že 

předsedkyně vlády Spojeného království ve svém vystoupení vyloučila jakoukoli 

fyzickou infrastrukturu na hranicích, z čehož vyplývá, že Spojené království zůstane 

součástí vnitřního trhu a celní unie nebo že na vnitřním trhu a v celní unii v nějaké 

podobě zůstane Severní Irsko;“ 



P8_PV(2017)10-03(VOT)_CS.docx 5 PE 611.539 

 

ENF: 

§ 4 

1. část „zdůrazňuje, že dohoda o vystoupení musí zahrnovat úplný soubor stávajících práv 

občanů, tedy že nesmí dojít k žádné podstatné změně jejich postavení, a že tato 

dohoda musí zaručit reciprocitu, rovnost, vyváženost a nediskriminaci občanů EU ve 

Spojeném království a občanů Spojeného království v EU;“ kromě slov „úplný 

soubor“ a „tedy že nesmí dojít k žádné podstatné změně jejich postavení,“ 

2. část tato slova 

3. část: „zejména poukazuje na to, že by způsobilí státní příslušníci a děti z členských zemí 

EU, které se narodí po vystoupení Spojeného království z Unie, měli být považováni 

v rámci dohody o vystoupení za rodinné příslušníky, a nikoli samostatné nositele 

práv a že by budoucí příslušníci rodin měli mít právo na pobyt za stejných podmínek 

jako stávající rodinní příslušníci, dokumenty by měly být deklaratorní v souladu s 

právními předpisy EU a že by se mělo zamezit veškerým zatěžujícím 

administrativním postupům a zajistit možnost vývozu veškerých dávek podle 

právních předpisů EU;“ 

 
§ 6 

1. část „vyjadřuje své znepokojení nad politováníhodnou správní praxí uplatňovanou vůči 

občanům EU žijícím ve Spojeném království;“ 

2. část „připomíná dále Spojenému království, že po dobu, kdy je stále členským státem 

Evropské unie, je povinno dodržovat a vymáhat právní předpisy Evropské unie a 

zdržet se jakékoli správní nebo jiné praxe vedoucí k překážkám pro občany zemí 

EU-27, kteří žijí ve Spojeném království, a k jejich diskriminaci, včetně jejich 

pracoviště; očekává, že všechny ostatní členské státy by ze své strany měly zajistit, 

aby se s občany Spojeného království pobývajícími v Evropské unii zacházelo plně v 

souladu s právními předpisy Evropské unie vzhledem k tomu, že zůstávají občany 

EU do doby, kdy Spojené království z Evropské unie vystoupí;“ 

 
§ 7 

1. část „konstatuje, že předsedkyně vlády Spojeného království se ve svém vystoupení dne 

22. září 2017 zavázala zajistit, aby práva občanů zemí EU-27 pobývajících ve 

Spojeném království měla přímý účinek díky tomu, že bude dohoda o vystoupení 

začleněna do právního řádu Spojeného království;“ 

2. část „zdůrazňuje, že by to mělo být provedeno způsobem, který zabrání jednostranné 

změně dohody, který umožní občanům EU, aby se práv stanovených dohodou o 

vystoupení mohli přímo dovolávat u soudů Spojeného království a u jeho veřejné 

správy, a nadřadí tuto dohodu právním předpisům Spojeného království;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že k zajištění soudržnosti a integrity právního řádu EU je nutné, aby 

jediným příslušným orgánem pro výklad a prosazování právních předpisů Evropské 

unie a dohody o vystoupení nadále zůstat Evropský soudní dvůr; očekává v tomto 

ohledu konkrétní návrhy Spojeného království;“ 

 
§ 11 

1. část „bere na vědomí prohlášení o finančním vypořádání, které ve svém vystoupení dne 

22. září 2017 učinila předsedkyně vlády Spojeného království, avšak očekává od 

vlády Spojeného království konkrétní návrhy v této věci;“ 

2. část „zdůrazňuje, že doposud bylo jednání velmi ztíženo tím, že nebyly předloženy jasné 

návrhy, a že je žádoucí, aby v této oblasti došlo k podstatnému pokroku, dříve než 

budou zahájena jednání o dalších otázkách, včetně rámce budoucích vztahů mezi 

Evropskou unií a Spojeným královstvím;“ 

 
§ 12 
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1. část „opakuje, v souladu se stanoviskem Komise k základním zásadám finančního 

vypořádání ze dne 12. června 2017, že Spojené království musí plně dodržovat své 

finanční závazky, které přijalo jakožto členský stát Evropské unie, a zdůrazňuje, že 

tuto otázku je třeba v dohodě o vystoupení plně vyřešit;“ 

2. část „poukazuje zvláště na finanční závazky vyplývající z víceletého finančního rámce a 

rozhodnutí o systému vlastních zdrojů z roku 2014,“ 

3. část: „které nezávisle na jakémkoli přechodném období zahrnují zbývající závazky 

Evropské unie a také její podíl závazků, včetně podmíněných závazků, a náklady na 

vystoupení z Evropské unie, protože nepřipadá v úvahu, aby závazky přijaté 28 

členskými státy plnilo pouze zbývajících 27 států;“ 

 
§ 14 

1. část celé znění kromě slov: „že je nezbytné“, „do reálných změn“, „během první fáze“ a 

„ve druhé fázi“ 

2. část tato slova 

 
§ 15 

1. část „zastává názor, že ve čtvrtém kole jednání dosud nedošlo k dostatečnému pokroku, 

pokud jde o práva občanů, Irsko a Severní Irsko a vypořádání finančních závazků 

Spojeného království;“ 

2. část „vyzývá Evropskou radu, aby se na svém říjnovém zasedání rozhodla odložit 

posouzení otázky, zda byl učiněn dostatečný pokrok, jestliže během pátého kola 

jednání nenastane ve všech třech oblastech významný průlom v souladu s tímto 

usnesením;“ 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

1. část „v souladu se svým usnesením ze dne 5. dubna 2017 konstatuje, že předsedkyně 

vlády Spojeného království navrhla ve svém projevu ze dne 22. září 2017 časově 

omezené přechodné období;“ 

2. část „zdůrazňuje, že toto přechodné období bude možné pouze na základě stávajících 

legislativních, rozpočtových, dohledových, justičních a donucovacích nástrojů a 

struktur Evropské unie;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že takovéto přechodné období, kdy Spojené království již nebude 

členským státem, nemůže být ničím jiným než pokračováním celého acquis 

communautaire, což znamená plné uplatňování čtyř svobod (volný pohyb občanů, 

kapitálu, služeb a zboží), přičemž nesmí dojít k žádnému omezení volného pohybu 

osob stanovením nových podmínek;“ 

4. část: „zdůrazňuje, že o tomto přechodném období lze uvažovat pouze v rámci plné 

jurisdikce Soudního dvora Evropské unie;“ 

5. část: „trvá na tom, že na takovéto přechodné období lze přistoupit pouze tehdy, bude-li 

uzavřena plnohodnotná dohoda o vystoupení řešící veškeré otázky související s 

vystoupením Spojeného království z Evropské unie;“ kromě slov „pouze tehdy“ a 

„řešící veškeré otázky související s vystoupením Spojeného království“ 

6. část: tato slova 
 

 

2. Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních ***I 

Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 5 výbor JH + 645, 28, 6 

 

 

 

3. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní 

komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) 

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 34 výbor JH + 590, 72, 16 

prohlášení Parlamentu 33 výbor  +  

 

 

 

4. Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU 

Zpráva: Anna Hedh (A8-0271/2017) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění JH + 399, 226, 52 

§ 9 § původní znění odděl. +  

§ 15 § původní znění dílč.   

1/JH + 552, 79, 42 

2/JH + 321, 309, 44 

§ 19 § původní znění odděl./E

H 

+ 387, 115, 170 

§ 21 § původní znění JH + 338, 241, 93 

§ 23 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 359, 274, 44 

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 299, 367, 10 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 28 § původní znění odděl. +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 35 § původní znění dílč.   

1/JH + 561, 50, 57 

2/JH + 358, 281, 25 

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 293, 373, 7 

§ 42 § původní znění odděl. -  

§ 44 § původní znění JH + 452, 174, 42 

§ 45 § původní znění odděl. +  

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 52 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 335, 328, 12 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 55 § původní znění odděl./E

H 

+ 382, 279, 13 

§ 56 § původní znění JH + 340, 283, 48 

§ 57 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 307, 362, 5 

§ 59 § původní znění odděl. +  

§ 61 § původní znění dílč.   

1/JH + 412, 191, 72 

2/JH + 380, 225, 71 

§ 62 § původní znění JH - 293, 370, 12 

§ 63 § původní znění odděl. -  

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. S § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AD § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 480, 130, 65 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 2, 21, 23 (2. část), 56, 62 

Verts/ALE: § 15, 35, 44, 61 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: § 9, 19, 28, 42, 45, 55, 59, 63 
 

Žádosti o dílčí hlasování 
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poslanci: 

odův. D 

1. část „vzhledem k tomu, že posílení hospodářského postavení žen brání především 

nepříznivé sociální normy, diskriminační zákony či nedostatečná právní ochrana, 

nerovnoměrně rozdělená neplacená práce v domácnosti a pečovatelská činnost mezi 

muže a ženy a nedostatečný přístup k finančním a digitálním produktům a k 

majetkovým statkům; vzhledem k tomu, že tyto překážky může dále zhoršovat 

prolínající se diskriminace,“ 

2. část „například na základě rasového a etnického původu, náboženství, zdravotního 

postižení, zdravotního stavu, genderové identity, sexuální orientace nebo sociálně-

ekonomického postavení;“ 

 
odův. S 

1. část celé znění kromě slov: „veřejně přístupný“ 

2. část tato slova 

 
§ 23 

1. část celé znění kromě slova: „závazná“ 

2. část toto slovo 

 
§ 25 

1. část „je přesvědčen, že k dosažení stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 

rovnocennou práci je zapotřebí vytvořit jasný rámec specifických nástrojů k 

hodnocení pracovních míst a srovnatelné ukazatele k posuzování „hodnoty“ 

pracovních míst či odvětví;“ 

2. část „nabádá proto Komisi, aby zvážila předložení takového rámce a aby členským 

státům a sociálním partnerům pomohla jej zavést; vybízí všechny strany, aby přijaly 

politiky a právní předpisy, které zajistí stejnou odměnu za stejnou nebo rovnocennou 

práci;“ 

 
§ 27 

1. část celé znění kromě slov: „a vybízí je, aby podporovaly používání životopisů bez 

uvedení pohlaví, což by mělo bránit tomu, aby společnosti a veřejná správa během 

přijímacího řízení podléhaly genderovým stereotypům; vyzývá Komisi, aby 

posoudila možnost vytvoření anonymizovaného životopisu Europass;“ 

2. část tato slova 

 
§ 31 

1. část „vyzývá orgány a instituce EU, aby podpořily účast žen na evropském volebním 

procesu“ 

2. část „tím, že do příštího přezkumu evropského volebního práva zahrnou seznamy 

s rovnoměrným zastoupením žen a mužů;“ 

 
§ 35 

1. část celé znění kromě slov: „vyzývá proto Komisi, aby společnosti s více než 50 

zaměstnanci nabádala k tomu, aby se sociálními partnery sjednaly plány pro zajištění 

rovnosti žen a mužů s cílem zlepšit rovnost pohlaví a bojovat proti diskriminaci na 

pracovišti; požaduje, aby součástí těchto plánů byla strategie k řešení sexuálního 

obtěžování na pracovišti a k jeho předcházení a odstranění;“ 

2. část tato slova 

 
§ 52 

1. část celé znění kromě slov: „a do rámce evropského semestru“ 

2. část tato slova 
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§ 61 

1. část „zdůrazňuje, že ženy jsou v nepřiměřeně vysoké míře a často nedobrovolně 

zastoupeny v nejistých zaměstnáních; vyzývá členské státy, aby prováděly 

doporučení MOP, jejichž cílem je omezit rozsah nejisté práce,“ 

2. část „jako je například omezení podmínek, za nichž lze nejistá pracovní místa využívat, a 

omezení doby, po kterou může být pracovník na základě nejisté pracovní smlouvy 

zaměstnán;“ 

 
odův. AD 

1. část celé znění kromě slov: „úsporných opatření a“ 

2. část tato slova 

 
§ 15 

1. část „je přesvědčen, že má-li dojít k překonání tradičních stereotypů týkajících se úlohy 

jednotlivých pohlaví, je zásadně důležité, aby i muži vykonávali pečovatelské 

povinnosti; dále se domnívá, že ze spravedlivějšího rozdělení neplacené práce 

a rovnějšího čerpání pečovatelského volna budou mít prospěch nejen ženy, ale i 

muži a potažmo i celá společnost;“ 

2. část „je přesvědčen, že model založený na zásadě „stejných příjmů a stejné odpovědnosti 

za péči“ je nejúčinnějším prostředkem k dosažení rovnosti žen a mužů ve všech 

oblastech života;“ 

 
§ 39 

1. část „požaduje, aby byly provedeny reformy s cílem posílit rovnost žen a mužů v 

rodinném životě i na trhu práce;“ 

2. část „je přesvědčen, že individualizovaná práva sociálního zabezpečení a silné zákonné 

právo na zaměstnání na plný úvazek s možností uzavírání pracovního poměru na 

částečný úvazek přispěje k posílení hospodářského postavení žen;“ 

 
§ 48 

1. část celé znění kromě slov: „a zvýšení platů“ 

2. část tato slova 

 
§ 57 

1. část celé znění kromě slov: „uprchlíků“ 

2. část tato slova 
 

 

5. Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích 

Zpráva: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 

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

poznámky 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 350, 316, 6 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 9 § původní znění odděl. +  

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 23 § původní znění odděl./E

H 

- 329, 334, 9 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 36 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 509, 70, 96 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: § 9, 23, 36 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 5 

1. část celé znění kromě slov: „mj. členské státy EU a některé její nejbližší spojence;“ 

2. část tato slova 

 
§ 17 

1. část „varuje EU a její členské státy před shovívavějším přístupem ke zmenšujícímu se 

prostoru pro občanskou společnost a dalším otázkám v oblasti lidských práv, pokud 

se jedná o země, s nimiž EU spolupracuje v otázkách migrace;“ 

2. část „zdůrazňuje, že zmenšující se prostor pro občanskou společnost a porušování 

lidských práv mohou přispívat k nucené migraci;“ 

 
§ 32 

1. část „zdůrazňuje, že je důležité aktivně přispívat k podpoře politik a činností týkajících 

se práv žen,“ 

2. část „včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv;“ 
 

 

6. Boj proti kyberkriminalitě 

Zpráva: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 38 § původní znění odděl. +  

§ 78 § původní znění odděl./E

H 

+ 387, 204, 76 

odův. P § původní znění odděl./E

H 

+ 399, 250, 23 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 603, 27, 39 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: odův. P, § 38, 78 
 

 

7. Politické vztahy EU se sdružením ASEAN 

Zpráva: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 

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

poznámky 

právní východisko 35 1 zpravodaj  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 543, 66, 46 

 


