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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 

NÚ návrh usnesení 

SNÚ společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 
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1. Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity 

Zpráva: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh 

rozhodnutí 

 +  

 

 

2. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Brazílií *** 

Doporučení: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Zřízení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů 

Návrh rozhodnutí: B8-0077/2018 (většina všech poslanců Parlamentu a 2/3 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh rozhodnutí B8-0077/2018 (Konference předsedů) 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

 +  

 

 

 

4. Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště či místu usazení zákazníků ***I 

Zpráva: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 70 výbor JH + 557, 89, 33 

prohlášení Komise 69 výbor  +  

 

 

 

5. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových 

technologií ***I 

Zpráva: Julie Girling (A8-0003/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 166 výbor JH + 535, 104, 39 

prohlášení Komise 167 výbor  +  

 

 

 

6. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

Zpráva: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění JH + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF JH - 68, 581, 30 

§ 10 7 EFDD JH - 143, 513, 24 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD JH - 102, 559, 20 

§ 14 14 ENF JH - 90, 566, 23 

§ 18 9 EFDD JH - 145, 514, 25 

15 ENF JH - 93, 520, 65 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 524, 153, 5 

2/JH + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  

§ 21 10 EFDD JH - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF JH - 90, 576, 10 

§ 26 § původní znění dílč.   

1/JH + 628, 15, 40 

2/EH + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL JH - 157, 500, 22 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 576, 56, 44 

3 +  

za § 27 11 EFDD JH - 208, 465, 12 

za § 29 nový dílčí 

název 

19 S&D  +  

§ 31 § původní znění JH + 549, 127, 7 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 565, 70, 42 

3 +  

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 595, 51, 35 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

3 +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1/JH + 549, 125, 10 

2/JH + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF JH - 101, 519, 63 

§ původní znění JH + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE JH + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

za § 46 6 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 479, 126, 78 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 12 

GUE/NGL: pn. 3 

ENF: § 2, 31, pn. 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: pn. 7, 8, 9, 10, 11, § 18, 26 (1. část), 27 (2. část), 32 (2. část), 35 (2. část), 38,  40 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 32 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 18 

1. část „domnívá se, že – jak uvedl prezident ECB – pouze měnová politika nepostačuje k 

hospodářskému oživení a nemůže ani přispět k vyřešení strukturálních problémů 

evropského hospodářství, pokud ji nedoplní pečlivě koncipované, sociálně vyvážené 

a spravedlivé dlouhodobé politiky na úrovni členských států, jež budou podporovat 

růst a konkurenceschopnost, a pokud nebude spojena se zdravou fiskální politikou v 

rámci Paktu o stabilitě a růstu;“ 

2. část „dále souhlasí s ECB v tom, že je nezbytné prohloubit institucionální strukturu 

HMU s cílem podpořit uvedené reformy a vybudovat eurozónu, jež bude odolná 

vůči makroekonomickým otřesům;“ 

 
§ 26 

1. část „konstatuje, že pokud by období téměř ploché výnosové křivky úrokových sazeb 

trvalo déle, mohlo by to ovlivnit stabilitu a ziskovost bankovního systému;“ 
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2. část „souhlasí nicméně s hodnocením ECB v tom, že ziskovost bank závisí nakonec na 

jejich obchodním modelu, na jejich struktuře a rozvaze bez ohledu na nízké úrokové 

sazby;“ 

3. část: „poznamenává rovněž, že bankovní sektor EU se vyznačuje rozmanitostí, a to nejen 

z důvodu národních zvláštností, a že tato rozmanitost současně přispívá ke stabilitě 

finančního systému;“ 

 
§ 27 

1. část „uznává, že zatímco současná politika nízkých úrokových sazeb má dočasný 

příznivý vliv na úroveň úvěrů v selhání,“ 

2. část „velká rizika související s úvěry v selhání by se měla řešit účinně a strukturovaně;“ 

3. část: „aniž jsou dotčeny pravomoci Parlamentu týkající se právních předpisů první 

úrovně, bere na vědomí snahy ECB a jednotného mechanismu dohledu, pokud jde o 

dozor nad bankami v eurozóně a pomoc těmto bankám v zájmu omezení jejich 

expozice vůči úvěrům v selhání, a především bere na vědomí pokyny pro banky, jež 

v březnu 2017 vydala ECB ohledně řešení úvěrů v selhání, její kroky týkající se 

jednotlivých bank a akční plán schválený Radou ECOFIN dne 11. července 2017; 

poukazuje na to, že k řádnému provedení akčního plánu Rady je nutné společné úsilí 

bank, orgánů dohledu, regulačních orgánů a vnitrostátních orgánů; vyzývá k 

provedení zátěžových testů, které by se vyznačovaly širokým pokrytím, 

metodologickou relevancí a spolehlivostí; doporučuje bedlivě sledovat vývoj na 

trzích s nemovitostmi; domnívá se, že všechna další opatření by měla zajistit 

naprosté respektování výsad Evropského parlamentu;“ 

 
§ 32 

1. část „bere na vědomí kladné stanovisko ECB ke zřízení evropského systému pojištění 

vkladů (European deposit insurance scheme, EDIS) jakožto třetího pilíře bankovní 

unie;“ 

2. část „zdůrazňuje klíčovou úlohu pojištění vkladů pro budování důvěry a zajištění stejné 

bezpečnosti vkladů v celé bankovní unii; zdůrazňuje, že systém EDIS by mohl 

pomoci dále posílit a zabezpečit finanční stabilitu;“ 

3. část: „uznává, že sdílení rizik musí jít ruku v ruce se snižováním rizik;“ 

 
§ 35 

1. část „souhlasí s ECB, pokud jde o význam fyzických peněz coby zákonného platidla, 

vzhledem k tomu, že euro je jediným zákonným platidlem v eurozóně, a připomíná 

všem členským státům eurozóny, že přijímání euromincí a eurobankovek by mělo 

být pravidlem v maloobchodních transakcích, aniž by bylo dotčeno právo uvedených 

členských států“ 

2. část „zavést horní hranice pro hotovostní platby za účelem“ 

3. část: „boje proti praní peněz, daňovým podvodům, financování terorismu a organizované 

trestné činnosti; navrhuje, že v rámci Eurosystému by měly být vydány pamětní 

bankovky Karla Velikého, které by rovněž byly zákonným platidlem;“ 

 
§ 38 

1. část „žádá ECB, aby pokračovala v poskytování nezbytné podpory Řecku i jakémukoli 

jinému členskému státu, pokud jde o přezkum dokončení programu finanční 

pomoci;“ 

2. část „domnívá se, že aniž by byla dotčena její nezávislost, mohla by taková podpora 

zahrnovat zařazení řeckých státních dluhopisů do programu nákupu aktiv veřejného 

sektoru na základě kritérií způsobilosti uplatňovaných ve všech členských státech a 

rozšíření třetího programu nákupu krytých dluhopisů na řecké veřejnoprávní a 

soukromé subjekty v souladu s týmiž kritérii způsobilosti;“ 
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7. Urychlení inovací v oblasti čisté energie 

Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 559, 63, 43 

 


