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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. Současný stav jednání se Spojeným královstvím 

Návrhy usnesení: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0676/2017  

(EFDD) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 59, 591, 26 

Společný návrh usnesení B8-0677/2017 

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

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 537, 78, 66 

za § 1 17 GUE/NGL JH - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

dílč.   

1/JH + 641, 34, 14 

2 +  

za § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD JH - 62, 597, 31 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 571, 62, 56 

4/JH + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD JH - 135, 538, 16 

za § 5 9 EFDD JH - 66, 612, 10 

§ 7 § původní znění JH + 558, 76, 54 

§ 8 odrážka 1 12 EFDD JH - 55, 595, 36 

§ 8 odrážka 2 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 547, 84, 55 

§ 8 odrážka 3 13 EFDD JH - 75, 584, 28 

§ 8 odrážka 4 14 EFDD JH - 57, 594, 34 

§ 8 odrážka 5 § původní znění JH + 562, 79, 46 

§ 8 odrážka 8 16 EFDD JH - 105, 553, 29 

§ 8 za odrážku 8 15 EFDD JH - 70, 592, 25 

11 EFDD JH - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD JH - 65, 500, 121 

§ původní znění JH + 543, 76, 66 

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 562, 70, 54 

§ 13 § původní znění JH + 565, 65, 58 

§ 14 § původní znění JH + 559, 70, 57 

za práv. východ. 1 4 EFDD JH - 87, 592, 11 

odův. C 5 EFDD JH - 59, 604, 24 

odův. D § původní znění JH + 573, 54, 61 

odův. G 6 EFDD JH - 134, 529, 23 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 620, 65, 4 

odův. I 7 EFDD JH - 101, 551, 34 

odův. M § původní znění JH + 575, 58, 54 

za odův. C 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

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

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 556, 62, 68 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, § 3 (3. a 4. část), 7, 8, odrážka 2 (2. 

část), 10, 12 (2. část), 13, 14, odův. D, G (2. část), M, konečné hlasování (B8-

0677/2017), konečné hlasování (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: pn. 17 

ENF: § 8 odrážka 5 

ECR: pn. 1 (1. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 10 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 1 

1. část „vítá společnou zprávu o pokroku, kterou předložili vyjednavači Evropské unie a 

Spojeného království a podle níž bylo v jednáních o dohodě o vystoupení dosaženo 

dostatečného pokroku“ 

2. část „a blahopřeje vyjednavačům EU k dosavadnímu průběhu jednání;“ 

 
§ 8 odrážka 2 

1. část celé znění kromě slov: „aby existovaly odlišné podmínky pro různá odvětví;“ 

2. část tato slova 

 
§ 12 

1. část celé znění kromě slov: „a budou spočívat v prodloužení platnosti acquis Unie, 

včetně práv občanů, což znamená, že se na Spojené království budou nadále 

vztahovat současné nástroje a struktury v oblasti regulace, rozpočtu, dohledu, justice 

a prosazování práva;“ 

2. část tato slova 

 
odův. G 

1. část celé znění kromě slov: „sladěním regulace“ 

2. část tato slova 

 

ECR: 

pn. 1 

1. část celé znění kromě slov: „nicméně“ a „budou moci v druhé fázi pokročit, pouze pokud 

bude vláda Spojeného království plně dodržovat závazky, které přijala ve společné 

zprávě, a pokud se tyto závazky plně odrazí v návrhu dohody o vystoupení;“ 

2. část tato slova 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

1. část celé znění kromě slov: „a poukazuje na to, že po finalizaci bude muset být text 

dohody formulován z právního hlediska jasně a jednoznačně;“, „přičemž břemeno 

důkazu, že prohlášení je nepravdivé, by nesly úřady Spojeného království;“ a 

„závazné povahy rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, pokud jde o výklad 

ustanovení o právech občanů, a stanovení“ 
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2. část „a poukazuje na to, že po finalizaci bude muset být text dohody formulován z 

právního hlediska jasně a jednoznačně;“ 

3. část „přičemž břemeno důkazu, že prohlášení je nepravdivé, by nesly úřady Spojeného 

království;“ 

4. část „závazné povahy rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, pokud jde o výklad 

ustanovení o právech občanů, a stanovení“ 
 

 

2. Námitka vůči prováděcímu aktu: použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- 

a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální 

grilování 

Návrh usnesení: B8-0666/2017 (pro přijetí návrhu usnesení požadovaná většina hlasů všech poslanců 

Parlamentu) 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0666/2017 

(výbor ENVI) 

za § 4 4 Verts/ALE EH + 365, 298, 8 

za odův. D 1 Verts/ALE EH + 373, 294, 1 

za odův. L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 373, 272, 30 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: konečné hlasování 
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3. Doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým 

povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení: B8-0660/2017 

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

poznámky 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

(vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 

uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 

povinnostem a daňovými úniky) 

za § 1 38 GUE/NGL JH - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL JH - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL JH - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL EH - 299, 357, 19 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

za § 4 26 PPE  +  

§ 6 § původní znění JH + 500, 160, 24 

§ 7 § původní znění odděl./E

H 

- 235, 276, 158 

za § 8 42 GUE/NGL EH - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL JH + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL JH + 520, 151, 12 

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 419, 238, 22 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 13 27 PPE EH + 476, 141, 51 

§ původní znění odděl. ↓  

za § 13 9 EFDD JH - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE JH + 474, 177, 33 

§ původní znění odděl. ↓  

§ 19 § původní znění JH + 355, 316, 13 

§ 21 § původní znění dílč.   

1/JH + 674, 8, 4 

2/JH + 583, 67, 22 

za § 22 10 EFDD JH + 373, 281, 32 

§ 24 § původní znění odděl./E

H 

- 223, 304, 139 

za § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL JH + 416, 260, 6 

za § 25 14 S&D dílč.   

1/JH + 411, 248, 22 

2/JH + 346, 309, 25 

3/JH - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE EH + 374, 277, 21 

§ původní znění odděl. ↓  

za § 26 58 GUE/NGL  -  

za § 27 47 GUE/NGL  -  

za § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § původní znění odděl. +  

§ 35 § původní znění JH - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE EH - 244, 392, 38 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH - 307, 360, 14 

§ 39 § původní znění odděl. +  

za § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

za § 41 11 EFDD JH + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ původní znění odděl./E

H 

- 300, 344, 28 

za § 49 6 Verts/ALE JH - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL EH + 335, 327, 16 

§ 51 § původní znění odděl./E

H 

- 328, 349, 5 

§ 52 § původní znění JH + 361, 299, 19 

§ 55 § původní znění JH - 173, 360, 148 

za § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE JH + 500, 176, 9 

§ původní znění odděl. ↓  

§ 63 § původní znění odděl./E

H 

+ 397, 265, 12 

za § 66 7 Verts/ALE JH + 425, 233, 21 

§ 69 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 346, 152, 178 

§ 70 § původní znění odděl. +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 72 § původní znění odděl. +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 161, 355, 149 

§ 74 § původní znění odděl. -  

§ 78 32 PPE  +  

§ původní znění odděl. ↓  

§ 79 § původní znění dílč.   

1/JH + 589, 87, 3 

2/JH - 243, 260, 176 

§ 80 § původní znění odděl. -  

§ 85 § původní znění JH - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE JH - 183, 336, 162 

za § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § původní znění odděl. -  

§ 90 § původní znění odděl./E

H 

+ 361, 290, 25 

§ 92 § původní znění JH + 375, 292, 15 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § původní znění dílč.   

1/JH + 625, 35, 21 

2/JH - 167, 504, 12 

§ 102 § původní znění dílč.   

1/JH + 579, 94, 9 

2/JH + 632, 45, 3 

§ 108 § původní znění JH + 631, 48, 6 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za § 110 17 ENF  -  

§ 114 § původní znění odděl. +  

§ 115 § původní znění JH - 173, 341, 172 

§ 120 § původní znění JH + 577, 44, 60 

§ 122 § původní znění JH - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ původní znění odděl. ↓  

za § 128 18 ENF JH - 68, 577, 33 

§ 130 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 131 § původní znění JH + 587, 91, 3 

za § 131 12 EFDD JH + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF JH - 72, 572, 38 

za § 137 20 ENF  -  

§ 139 § původní znění odděl./E

H 

+ 359, 252, 19 

za § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § původní znění JH + 336, 329, 12 

za § 143 55 GUE/NGL EH - 315, 351, 1 

§ 144 § původní znění odděl. -  

§ 145 § původní znění JH - 308, 366, 10 

§ 146 § původní znění odděl. -  

§ 150 § původní znění odděl. -  

za § 150 34 PPE  +  

§ 153 § původní znění odděl. -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za § 153 13 S&D EH + 350, 301, 26 

§ 154 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 159 1Z EFDD JH - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE EH - 302, 348, 23 

za § 160 36 PPE JH + 499, 134, 44 

za § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD JH - 13, 656, 8 

§ 180 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 186 § původní znění odděl./E

H 

+ 356, 309, 9 

za § 186 57 GUE/NGL EH - 276, 355, 44 

§ 187 § původní znění odděl./E

H 

- 141, 365, 144 

§ 188 § původní znění odděl. -  

za § 189 22 ENF JH - 88, 567, 20 

§ 194 § původní znění JH - 305, 359, 9 

§ 198 3Z EFDD JH - 46, 621, 6 

§ 199 4Z EFDD JH - 192, 465, 16 

§ 200 § původní znění odděl. -  

§ 201 § původní znění JH + 376, 288, 12 

za § 201 37 PPE  +  

§ 202 § původní znění JH + 582, 97, 2 

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

poznámky 

1 +  

2/EH + 359, 311, 2 

§ 210 5Z EFDD JH - 169, 493, 12 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: doporučení (celé znění) JH + 492, 50, 136 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: konečné hlasování 

Verts/ALE: pn. 6, 7, 8, 14, 28, § 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 145, 194, 

201 

GUE/NGL: pn. 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: pn. 14, 31, 36, § 52 

ENF: pn. 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, § 120, 131, 143, 202 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: § 6, 114 

PPE: § 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 122, 

127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: § 6, 70 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL 

§ 3 

1. část celé znění kromě slov: „které mohou být legální, ale jsou v rozporu s duchem 

zákona“ 

2. část tato slova 

 
§ 154 

1. část celé znění kromě slov: „budoucích“ a „o volném obchodu a dohodách o partnerství 

a“ 

2. část tato slova 

 
§ 180 

1. část „obává se, že trestní stíhání oznamovatelů s cílem zachovat mlčenlivost je může 

odradit od odhalování nekalých praktik; zdůrazňuje, že ochrana by měla být 

koncipována tak, aby byly chráněny osoby jednající ve veřejném zájmu byly a 

zabránilo se umlčení oznamovatelů,“ 

2. část „přičemž by se mělo přihlížet také k zákonným právům firem;“ 

 

PPE: 
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§ 12 

1. část „bere na vědomí, že protikorupční monitorování bude Komisí prováděno v rámci 

procesu evropského semestru; domnívá se, že boj proti korupci mohou v tomto 

procesu zastínit jiné ekonomické a finanční záležitosti;“ 

2. část tato slova 

 
§ 21 

1. část „vyzývá Komisi, aby každoročně zveřejňovala veřejnou zprávu o využití finančních 

prostředků EU a o převodech finančních prostředků z Evropské investiční (EIB) a z 

Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) do offshorových struktur, včetně 

počtu a povahy zablokovaných projektů, odůvodnění zablokování projektů a 

následných opatření,“ 

2. část „která mají zajistit, aby žádné finanční prostředky EU přímo nebo nepřímo 

nepřispívaly k vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým podvodům;“ 

 
§ 38 

1. část „vybízí Komisi a členské státy, aby přikročily k daleko ambicióznějším reformám v 

oblasti zdanění“ 

2. část „s cílem odstranit daňovou soutěž mezi členskými státy;“ 

3. část: „naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby se řídily doporučeními nezávislé 

komise pro reformu mezinárodního systému zdanění právnických osob a aby se 

dohodly na minimální efektivní sazbě daně z příjmu právnických osob a na politice 

udělování daňových úlev pouze výjimečně a jen v souvislosti s místními náklady v 

zájmu podpory nových produktivních investic; dále doporučuje, aby všechny 

členské státy ukončily režimy zvláštního daňového zacházení se zahraničními 

a/nebo velkými společnostmi a jednotlivci a aby zveřejnily již existující dohody;“ 

 
§ 69 

1. část „je mimořádně znepokojen skutečností, že počet daňových rozhodnutí, která členské 

státy poskytly nadnárodním společnostem, v posledních letech značně vzrostl,“ 

2. část „a to navzdory společenským obavám vzniklým v důsledku skandálu LuxLeaks;“ 

 
§ 73 

1. část „zdůrazňuje, že povinná automatická výměna informací v souvislosti s potenciálně 

agresivním plánovaným daňovým uspořádáním s přeshraničním rozměrem (DAC6) 

by měla být přístupná nejen daňovým orgánům“ 

2. část „ale i široké veřejnosti;“ 

 
§ 79 

1. část „vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti s členskými státy kvůli 

nesouladu s právem Unie, který odhalila aféra Panama Papers a další kauzy s 

únikem informací;“ 

2. část „vyzývá Komisi, aby předložila zprávu o nezbytnosti nahradit směrnici o boji proti 

praní peněz nařízením s cílem vytvořit jednotný právní prostor a zabránit veškerým 

nedostatkům při jejím prosazování v členských státech;“ 

 
§ 98 

1. část „naléhavě žádá konfiskaci majetku vytvořeného trestnou činností; za tímto účelem 

požaduje urychlené přijetí nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a 

konfiskaci s cílem usnadnit přeshraniční vymáhání majetku z trestné činnosti; 

zdůrazňuje, že tento právní nástroj navržený Komisí umožní lepší spolupráci a 

snazší uznávání takových příkazů, při dodržení zásady subsidiarity;“ 
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2. část „žádá Komisi, aby předložila legislativní návrh zavádějící omezení hotovostních 

plateb s cílem posílit boj proti praní peněz, daňovým podvodům a organizované 

trestné činnosti;“ 

 
§ 102 

1. část „domnívá se, že harmonizací statusu a fungování evropských finančních 

zpravodajských jednotek by mohla být posílena výměna informací;“ 

2. část „vyzývá Komisi, aby v rámci platformy finančních zpravodajských jednotek zahájila 

projekt zaměřený na identifikaci informačních zdrojů, ke kterým mají v současné 

době přístup finanční zpravodajské jednotky; vyzývá Komisi, aby vydala pokyny, 

jak zajistit větší sbližování funkcí a pravomocí evropských finančních 

zpravodajských jednotek, přičemž by měl být stanoven minimální společný rozsah a 

obsah informací finančního a administrativního charakteru a informací týkajících se 

prosazování práva, které by finanční zpravodajské jednotky měly obdržet a jež by si 

mezi sebou mohly vyměňovat; domnívá se, že takové pokyny by měly rovněž 

obsahovat společnou definici strategických analytických funkcí finančních 

zpravodajských jednotek;“ 

 
§ 130 

1. část celé znění kromě slov: „jak v rámci EU, tak mimo ni,“ 

2. část tato slova 

 
§ 209 

1. část „požaduje výrazné posílení spolupráce přes FIU.net v rámci Europolu“ 

2. část „a navrhuje propojit tyto činnosti s prací navrhovaného centra v naději, že vznikne 

svého druhu daňový Europol, který bude schopen jak koordinovat daňové politiky 

členských států, tak posílit orgány členských států při vyšetřování a odhalování 

nezákonných mezinárodních daňových režimů;“ 

 
§ 210 

1. část „vyzývá členské státy, aby při reformě Smluv podporovaly přijímání rozhodnutí v 

oblasti daňové politiky kvalifikovanou většinou v Radě“ 

2. část „a v rámci řádného legislativního postupu;“ 

 

S&D, PPE: 

pn. 14 

1. část „konstatuje, že podle posledních údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD) o přímých zahraničních investicích, má Lucembursko společně s 

Nizozemskem více příchozích investic než USA, že většinou se jedná o investice do 

zvláštních účelových jednotek, které nevykonávají žádnou podstatnou hospodářskou 

činnost a že do Irska směřuje více příchozích investic než do Německa či Francie; 

poukazuje na to, že zahraniční investice na Maltě činí podle jejího národního 

statistického úřadu 1 474 % velikosti ekonomiky této země;“ 

2. část „konstatuje, že podle výzkumu Univerzity v Amsterdamu bylo 23 % všech 

podnikových investic, které skončily v daňových rájích, uskutečněno přes 

Nizozemsko; domnívá se, že tyto údaje jasně ukazují, že některé členské státy 

umožňují praktiky přesouvání zisku na úkor jiných členských států;“ 

3. část: „vyzývá proto Komisi, aby na Lucembursko, Nizozemsko, Irsko a Maltu nahlížela 

jako na daňové ráje EU;“ 
 

Různé 

Pozměňovací návrh 21 byl vzat zpět. 
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4. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

Zpráva: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

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

poznámky 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § původní znění dílč.   

1/JH + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § původní znění odděl. +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL JH - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE JH - 66, 543, 60 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 386, 252, 27 

§ 16 6Z GUE/NGL JH - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE JH - 125, 469, 65 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE JH - 80, 497, 77 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 18 Verts/ALE  -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 20 7Z GUE/NGL JH - 174, 455, 37 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE JH - 161, 406, 102 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE JH - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE JH - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

za § 31 8 GUE/NGL JH - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE JH - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE JH - 86, 532, 45 

za § 36, dílčí název 

„Generální ředitelství 

pro obranu“ 

§ původní znění odděl. +  

§ 37 § původní znění JH + 370, 259, 34 

§ 38 § původní znění JH + 370, 263, 33 

§ 39 § původní znění JH + 350, 275, 37 

za § 39 9 GUE/NGL JH - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  

za § 46 10 GUE/NGL JH - 116, 538, 10 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE JH - 129, 510, 26 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

11 GUE/NGL JH - 157, 489, 18 

právní východisko 19 § původní znění odděl. +  

za práv. východ. 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 368, 237, 61 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, § 37, 38, 39 

GUE/NGL: pn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: § 4 (1. část), 13 (2. část), 16 (2. část), 37, 38, 39 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: práv. východ. 19, § 8, 16, 37, 38, 39, za § 36, dílčí název „Generální ředitelství pro 

obranu“ 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 18 

1. část „žádá místopředsedkyni, vysokou představitelku a Komisi, aby reagovaly na výzvy 

Parlamentu vyjádřené v usneseních ze dne 22. listopadu 2016, 23. listopadu 2016 a 

16. března 2017 a v kontextu příprav příštího víceletého finančního rámce (VFR) 

předložily bílou knihu o bezpečnosti a obraně EU;“ 

2. část „domnívá se, že budování EOU, propojení její strategické orientace s přínosem EU k 

rozvoji kapacit a utváření evropského institucionálního rámce v oblasti obrany jsou 

prvky, které se musí opírat o interinstitucionální dohodu; zdůrazňuje, že na základě 

rozsáhlého a důvěryhodného úsilí všech zúčastněných stran je možné zvýšit dosah a 

účinnost výdajů na obranu;“ 

3. část: „požaduje rovněž, aby v tomto procesu byla vymezena významná úloha pro 

neutrální státy, jako je Rakousko a Švédsko, která by nezpochybňovala neutralitu 

jednotlivých členských států;“ 

 
§ 20 

1. část celé znění kromě písmena e) 

2. část písm. e) 

 
§ 21 

1. část „poukazuje na záměr Komise navrhnout v rámci příštího víceletého finančního 

rámce zvláštní program výzkumu v oblasti obrany, jenž by měl mít samostatný 

rozpočet a vlastní pravidla;“ 

2. část „zdůrazňuje, že by členské státy, jak to požadoval Parlament v usnesení ze dne 5. 

července 2017, měly na tento program vyčlenit dodatečné zdroje, aniž by to mělo 

vliv na rámcové programy financování výzkumu, technologického rozvoje a 

inovací;“ 

3. část: „opakuje svou dřívější výzvu určenou Komisi, aby zajistila účast Unie ve výzkumu 

v oblasti obrany a v programech rozvoje realizovaných členskými státy, případně 

prováděných společně s průmyslovým sektorem, jak stanoví články 185 a 187 

Smlouvy o fungování EU;“ 
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EFDD: 

§ 13 

1. část „vítá viditelný pokrok při formování odhodlanějšího postoje, pokud jde o evropskou 

obranu, jehož bylo dosaženo od přijetí globální strategie zahraniční a bezpečnostní 

politiky EU v červnu 2016; vítá zejména zřízení Evropského obranného fondu 

(EOF), návrh rozšíření přípravného opatření týkajícího se výzkumu v oblasti obrany 

a legislativní návrh programu rozvoje evropského obranného průmyslu;“ 

2. část „vyzývá členské státy, aby do budoucna zvýšily své finanční příspěvky do rozpočtu 

EU a umožnily tak pokrýt všechny náklady, které EU v souvislosti s EOF 

vzniknou;“ 

 
§ 16 

1. část „podtrhuje fakt, že Komise a rostoucí počet členských států se zavázaly zahájit 

evropskou obrannou unii (EOU) a že tento krok se setkává s výraznou podporou 

evropských občanů; zdůrazňuje, že tento závazek je v souladu s požadavkem občanů 

EU a Parlamentu, vzneseným zejména v četných výzvách, které Parlament vyjádřil 

ve svých dřívějších usneseních; poukazuje na vyšší účinnost, odstranění duplicit a 

snížení nákladů, které s sebou silnější evropská integrace v oblasti obrany přinese; 

podtrhuje nicméně, že vybudování skutečné evropské obranné unie vyžaduje trvalou 

politickou vůli a odhodlanost;“ 

2. část „naléhavě vyzývá členské státy, aby se zavázaly ke společné a autonomní evropské 

obraně a usilovaly o to, aby jejich vnitrostátní rozpočty na obranu představovaly do 

deseti let alespoň 2 % jejich HDP;“ 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

1. část „zdůrazňuje, že na východě pokračuje válka Ruska proti Ukrajině, nejsou 

dodržovány Minské dohody, bez jejichž dodržování nelze tento konfliktu nijak 

vyřešit, pokračuje také nezákonná anexe a militarizace Krymu, kde i nadále vznikají 

systémy zákazů vstupu a nepřístupných území; je hluboce znepokojen tím, že 

probíhá destabilizace zemí Východního partnerství a západního Balkánu v důsledku 

nepřiměřeně rozsáhlých manévrů a vojenských aktivit Ruska bez přítomnosti 

mezinárodních pozorovatelů a v důsledku hybridních taktik, k nimž paří 

kyberterorismus, falešné zprávy, dezinformační kampaně a hospodářské a 

energetické vydírání, a které jsou zaměřeny i proti západním demokraciím a zvyšují 

mezi nimi napětí;“ 

2. část „vyjadřuje znepokojení nad tím, že bezpečnostní prostředí v sousedství EU bude 

velmi nestabilní i v nadcházejících letech; opětovně podtrhuje strategický význam 

západního Balkánu pro bezpečnost a stabilitu EU a zdůrazňuje, že EU by se svou 

politikou měla cíleněji a výrazněji podílet na dění v regionu, včetně posílení 

mandátů našich misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP); je pevně 

přesvědčen, že chceme-li překonat zranitelnost EU, musíme dosáhnout větší 

integrace a koordinace;“ 
 

 

5. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

Zpráva: David McAllister (A8-0350/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 17 § původní znění odděl. +  

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ původní znění dílč.   

1/JH + 544, 80, 22 

2/JH + 477, 122, 31 

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE JH - 88, 521, 35 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE JH - 130, 482, 33 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 421, 195, 21 

3/JH + 370, 239, 19 

4 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 408, 132, 102 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: § 20 (2. část), 39 (2. část), 44 (2. část) 

EFDD, ENF: § 19 (2. část), 45 (2. část), 47 (2. a 3. část)  
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 17 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 13 

1. část „vyzývá všechny zúčastněné strany, v Libyi i mimo ni, aby podpořily libyjskou 

politickou dohodu podepsanou dne 17. prosince 2015 a prezidentskou radu, kterou 

tato dohoda ustanovila a jež je jediným orgánem uznávaným mezinárodním 

společenstvím a OSN;“ 

2. část „zdůrazňuje, že řešení libyjské krize je jedním z předpokladů ke stabilitě ve 

Středomoří; zdůrazňuje význam jižního sousedství a potřebu dosáhnout evropsko-

středomořského prostoru míru, prosperity, stability a integrace; zdůrazňuje svou 

silnou podporu řešení izraelsko-palestinského konfliktu vytvořením dvou států, kdy 

by nezávislý, demokratický, životaschopný a sousedící palestinský stát žil vedle sebe 

v míru a bezpečí s bezpečným Státem Izrael; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

soudržnost politiky EU v případech, kdy dochází k okupaci nebo anexi území;“ 

 

EFDD: 
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§ 20 

1. část celé znění kromě slov: „trvá na tom, že EU by měla ponechat otevřenou možnost 

postupného uložení dalších sankcí v případě, že by Rusko mezinárodní právo nadále 

porušovalo;“ 

2. část tato slova 

 
§ 38 

1. část celé znění kromě slov: „vyzývá členské státy, aby uvedly do praxe doporučení 

Parlamentu přijmout zásadu odpovědnosti za ochranu;“ 

2. část tato slova 

 
§ 39 

1. část celé znění kromě slov: „aby i nadále posilovaly schopnost EU a jejích partnerských 

zemí bojovat proti falešným zprávám a dezinformacím, vypracovaly jasná kritéria 

pro usnadnění odhalování falešných zpráv, přidělily pro tyto účely větší množství 

prostředků a přeměnily pracovní skupinu Stratcom v plnohodnotné oddělení v rámci 

ESVČ; v tomto ohledu žádá o rozvoj kapacit a metod pro společnou komplexní 

analýzu rizik a zranitelných míst a o posílení odolnosti a strategických 

komunikačních schopností EU;“ a „a potřebu posilovat pozici těchto sdělovacích 

prostředků jako zdroje důvěryhodných informací, zejména v EU a sousedních 

zemích, a vyzdvihuje potřebu více podporovat společné televizní a rozhlasové 

stanice EU;“ 

2. část tato slova 

 
§ 44 

1. část „zdůrazňuje roli nezávislých sdělovacích prostředků při podpoře kulturní 

rozmanitosti a mezikulturních kompetencí“ 

2. část „a potřebu posilovat pozici těchto sdělovacích prostředků jako zdroje 

důvěryhodných informací, zejména v EU a sousedních zemích, a dále potřebu posílit 

schopnost EU bojovat s falešnými zprávami a dezinformacemi; v tomto ohledu 

zdůrazňuje potřebu budovat na celounijní úrovni větší odolnost vůči takovýmto 

informacím šířeným na internetu; vyzývá Komisi, aby svou činnost v těchto 

otázkách lépe koordinovala s ESVČ;“ 

 

ENF: 

§ 1 

1. část „je přesvědčen, že žádný členský stát se s problémy, kterým dnes čelíme, nedokáže 

vypořádat sám; zdůrazňuje, že společná opatření EU jsou nejúčinnějším způsobem, 

jak zachovat evropské zájmy, udržet evropské hodnoty, zapojit se do širšího světa 

jako sjednocený a vlivný globální aktér a chránit své občany a členské státy před 

zvýšenou hrozbou pro jejich bezpečnost, mimo jiné v celosvětové digitální sféře;“ 

2. část „je znepokojen bezpečnostní architekturou EU, která zůstává vzhledem k 

přetrvávajícím i novým výzvám, kterým každý den čelí, i nadále křehká a nestabilní 

a v níž se stal neuspokojivou skutečností „hybridní mír“; naléhavě vyzývá členské 

státy, aby podnikly kroky a vyhověly přáním těch evropských občanů, kteří 

opakovaně zdůrazňují, že zahraniční a bezpečnostní politika EU založená na 

základních hodnotách a lidských právech patří k nejdůležitějším a nejpotřebnějším 

politikám EU; domnívá se, že je nejvyšší čas, aby členské státy provedly nástroje, 

prostředky a politiky společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), které by 

EU umožnily reagovat na vnější konflikty a krize, budovat kapacity partnerů a 

chránit Evropskou unii;“ 

 
§ 7 

1. část celé znění kromě slov: „porušování mezinárodního práva Ruskem“ 
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2. část tato slova 

 
§ 12 

1. část „vítá strategii EU týkající se Sýrie přijatou v dubnu 2017, jejíž součástí je rozšíření 

sankcí na osoby zapojené do vývoje a používání chemických zbraní; dále vybízí k 

rozšíření sankcí na aktéry odpovědné za porušování lidských práv; zdůrazňuje, že 

všichni, kdo se dopustili porušování mezinárodního práva, musejí být pohnáni k 

odpovědnosti; opakuje svou výzvu, aby EU a její členské státy prozkoumaly 

společně s partnery možnost vytvoření syrského tribunálu pro válečné zločiny, 

dokud nedojde k úspěšnému postoupení k Mezinárodnímu trestnímu soudu;“ 

2. část „zdůrazňuje, že je nutné, aby EU projevila plné odhodlání pomoci po ukončení 

konfliktu s obnovou Sýrie;“ 

 
§ 21 

1. část „vyjadřuje politování nad opakovaným porušováním mezinárodního práva ze strany 

Ruska a nad hybridními válkami, které vede;“ 

2. část „uznává však možnost odůvodněného a soudržného selektivního zapojení Ruska a 

dialogu s ním v oblastech společného zájmu, aby se zajistila odpovědnost a 

dodržování mezinárodního práva;“ kromě slova „však“ 

3. část: slovo „však“ 

4. část: „zdůrazňuje potřebu, zachovat a podporovat možnost budoucí spolupráce na řešení 

globálních krizí“ 

5. část: „tam, kde má EU přímý či nepřímý zájem nebo příležitost propagovat hodnoty EU;“ 
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§ 22 

1. část „domnívá se, že normalizované vztahy jsou nutností jak pro EU, tak pro Rusko a že 

případné budoucí strategie týkající se vztahů mezi EU a Ruskem by měly klást důraz 

na posílení závazku a na podporu východních partnerů EU; zdůrazňuje, že EU by si 

měla nechat otevřené dveře k prohloubení dvoustranných politických a 

hospodářských vztahů s Ruskem“ 

2. část „pod podmínkou, že Rusko bude dodržovat mezinárodní právo a přijaté dohody a 

přestane prosazovat svůj stále asertivnější přístup ke svým sousedům a Evropě;“ 

 
§ 23 

1. část „znovu připomíná, že svrchovanost, nezávislost a mírové urovnání sporů jsou 

klíčovými zásadami evropského bezpečnostního řádu, který se vztahuje na všechny 

státy;“ 

2. část „bezvýhradně proto odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině, včetně nezákonné anexe 

Krymu a Ruskem podporovaného konfliktu na východní Ukrajině; vyzývá EU, její 

členské státy a mezinárodní společenství, aby po Rusku požadovaly ukončení agrese 

a propuštění všech politických vězňů; vyzývá mezinárodní společenství k aktivnější 

a účinnější úloze při řešení tohoto konfliktu a podporuje veškeré snahy o trvalé 

mírové řešení respektující jednotu, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, 

zejména prostřednictvím rozmístění – se souhlasem ukrajinských orgánů – mírových 

sil a mírových misí na celém území;“ 

 
§ 24 

1. část „připomíná, že je potřeba se znovu strategicky zaměřit na oblast západního Balkánu, 

přičemž konstatuje, že EU by měla splnit své ambice v tomto regionu a dát tak nový 

impuls důvěryhodné politice rozšíření EU založené na kodaňských kritériích 

a posílit právní stát a odolnost státních orgánů;“ 

2. část „domnívá se, že stabilita oblasti západního Balkánu musí patřit i nadále mezi hlavní 

priority; žádá vynaložení většího úsilí na zlepšení socioekonomických a politických 

podmínek v tomto regionu; je přesvědčen, že evropská integrace a regionální 

usmíření jsou nejlepšími prostředky, jak čelit nebezpečím pramenícím 

z destabilizujícího zahraničního vměšování a vlivů, financování rozsáhlých 

salafistických a wahhábistických sítí, náboru zahraničních bojovníků, 

organizovaného zločinu, velkých konfliktů mezi státy, dezinformací a hybridních 

hrozeb; zdůrazňuje potřebu nadále se věnovat podpoře vysoce účinných politických 

společností v regionu;“ 

 
§ 25 

1. část „opakuje, že dveře EU jsou novým členům otevřeny, jakmile splní všechna tato 

kritéria;“ 

2. část „vítá nedávné úsilí vyvíjené v rámci berlínského procesu a během summitu v Terstu, 

pokud jde o poskytnutí dodatečného podnětu ke sbližování zemí západního Balkánu 

směrem k členství v EU; opakuje, že by měla být věnována zvláštní pozornost a 

podpora provádění klíčových institucionálních a politických reforem na západním 

Balkáně,“ 

3. část: „a vyzývá Komisi, aby znovu zvážila možnost dodatečného přidělení finančních 

prostředků na nástroj předvstupní pomoci (NPP), který je jedním z nejdůležitějších 

nástrojů napomáhajících provádění těchto reforem;“ 

 
§ 28 

1. část celé znění kromě slova „finanční“ 

2. část toto slovo 

 

EFDD, ENF: 
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§ 19 

1. část „pevně věří, že je zapotřebí zaujmout nový přístup ve vztazích EU s jejími 

východními sousedy; domnívá se, že podpora těchto států, které chtějí mít užší 

vazby s EU, musí být nejvyšší prioritou pro zahraniční politiku EU;“ 

2. část „domnívá se, že prodloužení sankcí vůči jednotlivcům a subjektům v Rusku je 

nevyhnutelným důsledkem neúspěchu při provádění minských dohod, a i nadále 

považuje provedení minských dohod všemi stranami za základ pro udržitelné 

politické řešení konfliktu na východě Ukrajiny;“ 

 
§ 45 

1. část „domnívá se, že Evropa by měla více posílit spolupráci v oblasti společné obrany v 

zájmu ochrany svých společných hodnot a zásad a strategické nezávislosti; 

zdůrazňuje význam propojení mezi vnější a vnitřní bezpečností, účinnějšího 

využívání zdrojů a kontroly rizik v okrajových oblastech Evropy; připomíná, že 

vazba mezi rozvojem a bezpečností je klíčovou zásadou, která je základem přístupu 

Unie k vnějším krizím a konfliktům; vyzývá členské státy, aby využily plného 

potenciálu Lisabonské smlouvy s ohledem na společnou bezpečnostní a obrannou 

politiku (SBOP), a v tomto ohledu vítá prováděcí plán v oblasti bezpečnosti 

a obrany; vybízí k přezkumu přístupu EU k civilním misím SBOP, aby se zajistilo, 

že budou řádně navrženy, prováděny a podporovány; domnívá se, že by měly být 

plně využity schopnosti Evropské obranné agentury (EDA), stálá strukturovaná 

spolupráce (PESCO) a bojové skupiny EU;“ 

2. část „naléhavě vyzývá členské státy, aby k tomuto účelu poskytly další finanční 

prostředky;“ 

 
§ 47 

1. část „vyzývá Komisi, aby ve svém návrhu příštího víceletého finančního rámce (VFR) 

plně reflektovala narůstající bezpečnostní hrozby; domnívá se, že velikost i 

flexibilita rozpočtu SZBP musí odpovídat očekáváním občanů EU, pokud jde o 

úlohu EU jako subjektu zajišťujícího bezpečnost; trvá na tom, že politika a nástroje 

EU v oblasti bezpečnosti potřebují globální vizi, včetně účelné spolupráce 

s navrhovaným Evropským obranným fondem;“ 

2. část „vyzývá členské státy, aby u výdajů na obranu usilovaly o dosažení cíle 2 % HDP a 

aby 20 % svého obranného rozpočtu vynakládaly na vybavení, které Evropská 

obranná agentura označila za nezbytné;“ 

3. část „připomíná navíc, že všechny nové politické strategie musejí být podporovány 

z nových zdrojů financování; 

4. část „konstatuje, že různé členské státy mají potíže s udržováním velmi širokého spektra 

plně funkčních obranných kapacit, především kvůli finančním omezením; vyzývá 

proto k užší spolupráci a koordinaci, pokud jde o to, které kapacity je třeba zachovat, 

aby se členské státy mohly specializovat na určité kapacity a účinněji využívat své 

zdroje; domnívá se, že pokud mají být síly členských států kompatibilnější a 

integrovanější, je interoperabilita klíčová; připomíná, že v roce 2016 tvořily 

prostředky na SZBP 3,6 % prostředků na závazky v okruhu 4 a 0,2 % celkového 

rozpočtu EU; s politováním konstatuje, že objem, nedostatečné čerpání 

a systematické převádění prostředků z kapitoly SZBP ukazuje na to, že EU 

dlouhodobě postrádá ambici vystupovat jako globální hráč;“ 
 

 

6. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU 

v této oblasti 

Zpráva: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § původní znění JH + 568, 25, 43 

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

za § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

JH + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

JH + 390, 198, 36 

§ 24 § původní znění dílč.   

1/JH + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § původní znění JH + 624, 6, 1 

§ 33 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § původní znění JH + 507, 99, 22 

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 63 § původní znění odděl. +  

§ 69 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 5 § původní znění odděl. +  

právní východisko 10 § původní znění odděl. +  

právní východisko 23 § původní znění odděl. +  

právní východisko 26 § původní znění odděl. +  

právní východisko 34 § původní znění odděl. +  

odův. H § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 443, 95, 84 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, GUE/NGL: pn. 1, 2 

ENF: § 12, 32, 51 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 63, 69, práv. východ. 5, 10, 23, 26, 34 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 16 

1. část „odsuzuje využívání sexuálního násilí na ženách a dívkách včetně masového 

znásilňování, sexuálního otroctví, nucené prostituce a pronásledování na základě 

příslušnosti k určitému pohlaví včetně obchodování s lidmi, jakož i sexuální turistiku 

a všechny ostatní formy fyzického, sexuálního a psychologického násilí jako válečné 

zbraně; upozorňuje na skutečnost, že trestné činy spáchané na základě příslušnosti k 

pohlaví a trestné činy sexuálního násilí jsou zahrnuty v Římském statutu mezi 

válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo trestné činy spáchané v souvislosti 

s genocidou či mučením; zdůrazňuje, že je důležité bránit práva žen,“ 

2. část „včetně jejich sexuálních a reprodukčních práv,“ 

3. část: „a to prostřednictvím právních předpisů, vzdělávání a podporou organizací občanské 

společnosti; vítá přijetí akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů na období 2016–

2020, který stanoví komplexní seznam opatření zaměřených na zlepšení situace žen 

s ohledem na rovná práva a posílení jejich postavení; zdůrazňuje, že je důležité 

zajistit jeho účinné provádění; kromě toho vítá přijetí strategického závazku ohledně 

rovnosti žen a mužů na období 2016–2019, který podporuje rovnost žen a mužů a 

práva žen na celém světě; zdůrazňuje, že je důležité, aby všechny členské státy 

ratifikovaly a účinně prováděly Istanbulskou úmluvu; poukazuje na to, že vzdělání je 

nejlepším nástrojem v boji proti diskriminaci a násilí páchaném na ženách a dětech; 

požaduje, aby Komise, ESVČ a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka 

zlepšily plnění povinností a závazků v oblasti práv žen vyplývajících z Úmluvy o 

odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a podporovaly třetí státy v tom, 

aby tak rovněž učinily; je přesvědčen, že by EU měla v rámci činností spojených se 

společnou bezpečnostní a obrannou politikou (SBOP), předcházení konfliktům a 

postkonfliktní rekonstrukce nadále prosazovat podporu pro ženy; připomíná význam 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti; zdůrazňuje 

význam systematické, rovné, plné a aktivní účasti žen v předcházení konfliktům a 

jejich řešení, prosazování lidských práv a demokratických reforem a také v 

mírových operacích, humanitární pomoci a rekonstrukci po skončení konfliktu a v 

procesech demokratické transformace vedoucích k trvalým a stabilním politickým 

řešením; připomíná, že Sacharovova cena za svobodu myšlení za rok 2016 byla 

udělena Nádije Murádové a Lamje Hadží Bašárové, které přežily sexuální zotročení 

ze strany ISIS/Dá'iš;“ 

 

ENF: 

§ 8 
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1. část „vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně rostoucího počtu útoků na náboženské 

menšiny, které často páchají nestátní subjekty, jako například ISIS/Dá'iš; vyjadřuje 

politování nad skutečností, že mnoho zemí má zákony proti konverzi a zákony o 

rouhání a prosazuje je, což v podstatě omezuje svobodu náboženského vyznání nebo 

přesvědčení náboženských menšin a ateistů a dokonce je to o tuto svobodu 

připravuje; vyzývá k přijetí opatření na ochranu náboženských menšin a nevěřících a 

ateistů, kteří jsou oběťmi zákonů proti rouhání, a vyzývá Evropskou unii a členské 

státy, aby se zapojily do politických diskusí o zrušení těchto zákonů; vyzývá EU a 

její členské státy, aby vynakládaly větší úsilí, pokud jde o zlepšení dodržování práv 

na svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání a přesvědčení, a podporovaly 

mezikulturní a mezináboženský dialog, a to především při jednáních se třetími 

zeměmi; žádá, aby byla přijata konkrétní opatření zaměřená na účinné provádění 

pokynů EU týkajících se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, mimo jiné tím, že bude zajištěno systematické a konzistentní odborné 

školení zaměstnanců EU v ústředí a delegacích;“ 

2. část „plně podporuje postup EU, která v rámci Rady OSN pro lidská práva a Valného 

shromáždění OSN iniciuje tematické rezoluce týkající se svobody náboženského 

vyznání a přesvědčení; plně podporuje činnost zvláštního vyslance EU pro podporu 

svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU pana Jána Figela;“ 
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§ 9 

1. část „připomíná, že svoboda projevu online a offline je klíčovým prvkem každé 

demokratické společnosti, neboť stimuluje kulturu plurality, která občanskou 

společnost a občany zmocňuje k tomu, aby svou vládu a subjekty s rozhodovacími 

pravomocemi hnaly k odpovědnosti, a podporuje dodržování zásad právního státu; 

zdůrazňuje, že omezování svobody projevu online nebo offline, jako je odstraňování 

online obsahu, se smí dít pouze za výjimečných okolností, předepsané právem a 

musí být odůvodněno snahou o dosažení legitimního cíle; zdůrazňuje proto, že by 

EU měla zintenzivnit své úsilí o prosazování svobody projevu svými vnějšími 

politikami a nástroji; opakuje svůj požadavek, aby EU a její členské státy 

zintenzivnily sledování všech forem omezování svobody projevu a sdělovacích 

prostředků ve třetích zemích, aby tato omezování urychleně a systematicky 

odsuzovaly a aby využily všech dostupných diplomatických prostředků a nástrojů ke 

zvrácení těchto omezování;“ 

2. část „zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinné uplatňování obecných zásad EU ohledně 

svobody projevu online a offline a pravidelné sledování jejich dopadu;“ 

3. část „odsuzuje zabíjení a věznění velkého počtu novinářů a bloggerů v roce 2016 

a vyzývá EU, aby je účinně ochraňovala;“ 

4. část „vítá nový evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, zřízený v roce 2016, a 

jeho zvláštní zaměření na odbornou přípravu delegací EU a mediálních aktérů ve 

třetích zemích na téma, jak obecné zásady uplatňovat;“ 

5. část „zdůrazňuje, že je důležité odhalit a odsoudit nenávistné projevy a podněcování k 

násilí na internetu a mimo něj, neboť představují hrozbu pro právní stát a hodnoty 

ztělesněné lidskými právy;“ 

 
§ 24 

1. část „připomíná, že obchodováním s lidmi znamená najímání, převoz, převod, ukrývání 

nebo příjem osob za použití hrozeb či síly nebo jiných forem nátlaku, únosu, 

podvodu, klamu, zneužití moci či zranitelného postavení nebo poskytnutím či 

obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, jež má kontrolu nad jinou 

osobou, za účelem vykořisťování;“ 

2. část „vyzývá EU a členské státy, aby přijaly opatření k odrazení poptávky, jež podporuje 

veškeré formy vykořisťování osob, zejména žen a dětí, které vedou k obchodování s 

lidmi, a zároveň aby uplatňovaly přístup založený na lidských právech a zaměřený 

na oběti;“ 

3. část: „připomíná, že je nutné, aby všechny členské státy provedly strategii EU pro 

vymýcení obchodu s lidmi a směrnici 2011/36/EU zaměřenou na toto téma;“ 

4. část: „vyjadřuje hluboké znepokojení nad mimořádnou zranitelností migrantů a uprchlíků 

vůči vykořisťování, převaděčství a obchodování s lidmi; zdůrazňuje, že je třeba 

rozlišovat mezi pojmy obchodování s lidmi a převaděčství migrantů;“ 

 
§ 33 

1. část celé znění kromě slov: „a členské státy“ a „pokud tak dosud nečiní;“ 

2. část tato slova 
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§ 37 

1. část „vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím počtem migrantů, uprchlíků a 

žadatelů o azyl, mezi nimiž je stále větší počet žen, kteří jsou oběťmi konfliktů, 

násilí, pronásledování, správních pochybení, chudoby, nelegální migrace, sítí 

zaměřených na obchodování s lidmi a převaděčství, a vyjadřuje s nimi solidaritu;“ 

kromě slov „migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl, mezi nimiž je stále větší počet 

žen“ a „nelegální migrace“ 

2. část „migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl, mezi nimiž je stále větší počet žen“ a 

„nelegální migrace“ 

3. část „zdůrazňuje, že je naléhavě nutné přijmout konkrétní kroky k řešení základních 

příčin migračních toků a nalézt dlouhodobá řešení založená na respektování lidských 

práv a důstojnosti, a tudíž že je nutné zabývat se vnějším rozměrem uprchlické krize, 

včetně nalezení udržitelných řešení konfliktů v našem sousedství, např. rozvíjením 

spolupráce a partnerství s dotčenými třetími zeměmi, které dodržují mezinárodní 

právní předpisy a zajišťují dodržování lidských práv v těchto zemích; vyjadřuje své 

hluboké znepokojení nad násilím páchaným na dětech z řad migrantů, včetně 

pohřešovaných migrujících nezletilých osob bez doprovodu, a vyzývá k 

znovuusídlování a k zavedení programů slučování rodin a humanitárních koridorů; 

je hluboce znepokojen kritickou situací a rostoucím počtem vnitřně vysídlených 

osob a vyzývá k jejich bezpečnému návratu, znovuusídlení či místní integraci; 

vyzývá EU a její členské státy, aby poskytovaly humanitární pomoc v oblasti 

vzdělávání, bydlení, péče o zdraví a v dalších humanitárních oblastech, které 

pomohou uprchlíkům co nejblíže jejich zemi původu, a aby byla řádně prováděna 

návratová politika; zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci komplexní přístup 

založený na dodržování lidských práv, a vyzývá EU, aby dále spolupracovala s OSN, 

regionálními organizacemi, vládami a nevládními organizacemi; vyzývá členské 

státy, aby plně prováděly společný evropský azylový balíček a společné právní 

předpisy v oblasti migrace, zejména k ochraně zranitelných žadatelů o azyl;“ 

4. část „zdůrazňuje, že koncepce bezpečných zemí a bezpečných zemí původu nesmí bránit 

individuálnímu posuzování jednotlivých žádostí o azyl;“ 

5. část „varuje před zneužíváním zahraniční politiky EU k „řízení migrace“;“ 

6. část „vyzývá EU a členské státy, aby zajistily plnou transparentnost finančních 

prostředků přidělovaných třetím zemím na spolupráci v oblasti migrace a rovněž aby 

zajistily, že z této spolupráce nebudou těžit struktury zapojené do porušování 

lidských práv, ale naopak že tato spolupráce bude spojena se zlepšováním situace v 

oblasti lidských práv v těchto zemích;“ 

 
§ 56 

1. část „zdůrazňuje, že politika rozšiřování je vzhledem ke stávajícímu politickému vývoji v 

kandidátských a potenciálních kandidátských zemích jedním z nejmocnějších 

nástrojů sloužících k posílení dodržování demokratických zásad a lidských práv;“ 
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2. část „vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí, pokud jde o podporu posilování 

demokratických politických kultur, dodržování zásad právního státu, nezávislosti 

sdělovacích prostředků a soudnictví a boj proti korupci v těchto zemích; vyjadřuje 

své přesvědčení o tom, že jádrem revidované evropské politiky sousedství by měla i 

nadále být ochrana, aktivní podpora a prosazování lidských práv a demokratických 

zásad; připomíná skutečnost, že ochrana, aktivní podpora a prosazování lidských 

práv a demokracie jsou jak v zájmu partnerských zemí, tak v zájmu EU; zdůrazňuje 

rovněž, že je nutné, aby EU dodržela závazek, který učinila vůči svým partnerům, a 

to zejména partnerům ve svém sousedství, že bude podporovat hospodářské, sociální 

a politické reformy, chránit lidská práva a pomáhat při vytváření právního státu, 

neboť se jedná o nejlepší způsob, jak posílit mezinárodní řád a zajistit stabilitu ve 

svém sousedství; připomíná, že Unie pro Středomoří může v této oblasti utvářet 

politický dialog a prosazovat ambiciózní program v oblasti lidských práv a 

demokracie v tomto regionu, což by také měla činit; připomíná, že každá země 

usilující o členství v EU musí plně zaručit dodržování lidských práv a důsledně 

splňovat kodaňská kritéria, přičemž jejich nesplnění může vést k pozastavení 

jednání;“ 

 
odův. H 

1. část celé znění kromě slov: „jako jsou etnické, jazykové a náboženské menšiny, osoby se 

zdravotním postižením, komunita LGBTI, ženy, děti, žadatelé o azyl a migranti,“ 

2. část tato slova 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

1. část „zastává názor, že by EU měla pokračovat ve svém úsilí o zlepšení dodržování 

lidských práv osob LGBTI v souladu s obecnými zásadami EU na toto téma; vyzývá 

k plnému provádění těchto zásad, včetně odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, je znepokojen tím, že ve 13 z těchto zemí existuje trest smrti, a 

domnívá se, že by násilné praktiky i činy vůči jednotlivcům na základě jejich 

sexuální orientace, jako například nucené odhalování jejich identity, trestné činy z 

nenávisti a nenávistné projevy on-line i off-line a nápravné znásilňování, neměly 

zůstat nepotrestány;“ 

2. část „bere na vědomí, že v některých zemích byly legalizovány sňatky a registrovaná 

partnerství osob stejného pohlaví, a vybízí k jejich rozsáhlejšímu uznání;“ 

3. část: „odsuzuje porušování tělesné integrity žen a menšinových skupin; vyzývá státy, aby 

tyto praktiky postavily mimo zákon, zakročily proti pachatelům a podpořily oběti;“ 
 

Různé 

Inés Ayala Sender (skupina S&D) rovněž podepsala pozměňovací návrhy 1 a 2. 
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7. Hongkong 20 let po předání 

Zpráva: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

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

poznámky 

za § 1 písm. r) 2 GUE/NGL JH + 344, 251, 9 

za § 1 písm. s) 3 GUE/NGL JH + 338, 247, 12 

odův. D 1 Verts/ALE  -  

hlasování: doporučení (celé znění) JH + 490, 82, 17 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 2, 3 

 


