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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. Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu 

Návrh Konference předsedů 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 

 

 

2. Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v 

Baltském moři ***I 

Zpráva: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 534, 41, 28 

 

 

3. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) 

***I 

Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 602, 22, 7 

 

 

4. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, 

Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** 

Doporučení: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 582, 28, 18 

 

 

 

5. Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a 

Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** 
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Doporučení: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a 

vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty * 

Zpráva: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 585, 12, 41 

 

 

7. Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU 

Zpráva: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 604, 39, 6 

 

 

8. Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 

Zpráva: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 472, 34, 136 

 

 

9. Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající 

tyto populace ***I 

Zpráva: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

105 GUE/NGL  -  

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 103 výbor JH + 520, 131, 9 

společná prohlášení 104 výbor  +  

návrh legislativního aktu  

celé znění 103OČ výbor  ↓  

čl. 4 § 4 102Z= 

107Z= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103OČ výbor  ↓  

odův. 12 106 GUE/NGL  ↓  

103OČ výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

 
 

 

10. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I 

Zpráva: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 39 výbor JH + 456, 147, 49 

prohlášení Komise 55 výbor  +  

návrh legislativního aktu  

celé znění 39OČ výbor  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

výbor  ↓  

čl. 1 před bodem 1 50rev ECR  ↓  

čl. 1 §1 bod 1 

směrnice 96/71/ES 

za článek 2 

27 výbor  ↓  

čl. 1 § 1 point 2 písm. 

a) 

směrnice 96/71/ES 

čl. 3 § 1 pododst. 1 

písm. c) 

46 ENF  ↓  

čl. 1 § 1 point 2 písm. 

a) 

směrnice 96/71/ES 

čl. 3 § 1 pododst. 2 

písm. c) (pojem 

„odměna“) 

47 ENF  ↓  

39 OČ výbor  ↓  

28 OČ výbor  ↓  

čl. 1 § 1 point 2 písm. 

a) 

směrnice 96/71/ES 

čl. 3 § 1 za pododst. 3a 

48 ENF  ↓  

čl. 1 § 1 point 2 písm. 

b) 

směrnice 96/71/ES 

čl. 3 za § 1 

49 ENF  ↓  

39 OČ výbor  ↓  

29 výbor  ↓  

čl. 1 § 1 point 2 písm. 

b) 

směrnice 96/71/ES 

čl. 3 za § 1 pododst. 4 

39 OČ výbor JH ↓  

čl. 1 § 1 point 2 písm. 

e) 

směrnice 96/71/ES 

čl. 3 § 8 

39 OČ výbor  ↓  

za odův. 3 (návrh 

Komise) 

5 výbor  ↓  

39 OČ výbor  ↓  

40 ENF  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za odův. 5 (návrh 

Komise) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

odův. 8 (návrh 

Komise) 

43 ENF  ↓  

39 OČ výbor  ↓  

11 výbor  ↓  

odův. 10 (návrh 

Komise) 

44 ENF  ↓  

13 výbor  ↓  

39 OČ výbor  ↓  

za odův. 14 (návrh 

Komise) 

45 ENF  ↓  

odův. 7 (pn. 39) 39 OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2/JH ↓  

odův. 10 (pn. 39) 39 OČ výbor dílč.   

1/JH ↓  

2 ↓  

odův. 11 (pn. 39) 39 OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

odův. 16 (pn. 39) 39 OČ výbor JH ↓  

odův. 17 (pn. 39) 39 OČ výbor dílč.   

1/JH ↓  

2 ↓  

odův. 19 (pn. 39) 39 OČ výbor dílč.   

1/JH ↓  

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

poznámky 

odův. 23 (pn. 39) 39 OČ výbor JH ↓  

odův. 26 (pn. 39) 39 OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2/JH ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 39 OČ (odův. 7 (2. část), 10 (1. část), 16, 17 (1. část), 19 (1. část), 23, 26 (2. 

část)) 

 pn. 39 OČ (čl. 1 § 1 bod 2 písm. b), čl. 3 za § 1 pododst. 4 („Jestliže podnik uvedený 

v čl. 1 odst. 1 ... jednotlivých dotčených pracovníků.“)) 

  
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 38 poslanců: pn. 11, 27 

 pn. 39 OČ (odův. 10) 

 pn. 39 OČ (čl. 1 § 1 bod 2 písm. b), čl. 3 za § 1 („1a. Je-li skutečná doba vyslání ... 

adresy pracoviště.“;“)) 

  

 pn. 39 OČ (čl. 1 § 1 bod 2 písm. e), čl. 3 § 8 („v odstavci 8 se doplňuje druhý 

pododstavec ... v podobné situaci.“;“)) 

  
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

pn. 39 OČ (odův. 7) 

1. část „Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti jsou 

v právu Unie zakotveny již zakládajícími smlouvami. Zásada stejné odměny za 

stejnou práci byla zavedena sekundárními právními předpisy nejen mezi ženami a 

muži, ale i mezi zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou a srovnatelnými 

stálými zaměstnanci, mezi pracovníky na částečný úvazek a pracovníky na plný 

úvazek nebo zaměstnanci agentury práce a srovnatelnými zaměstnanci uživatele.“ 

2. část „Součástí těchto zásad je zákaz veškerých opatření, která přímo či nepřímo 

diskriminují na základě státní příslušnosti. Při uplatňování těchto zásad je třeba 

přihlížet k příslušné judikatuře Soudního dvora Evropské unie.“ 

 
pn. 39 OČ (odův. 10) 

1. část „Vysílání je dočasné povahy a vyslaný pracovník se po dokončení práce, kvůli které 

byl vyslán, obvykle vrací do země původu.“ 

2. část „S ohledem na dlouhou dobu trvání některých vyslání a při uznání vazby mezi trhem 

práce hostitelské země a pracovníky vyslanými na tak dlouhou dobu je však 

nezbytné stanovit, že v případě vyslání na dobu delší než 24 měsíců by hostitelské 

země měly zajistit, aby podniky vysílající pracovníky na jejich území zaručily 

dodatečný soubor podmínek, které jsou povinně použitelné na pracovníky 

v členském státě, ve kterém je práce vykonávána. Uvedená doba by měla být na 

základě odůvodněného oznámení učiněného poskytovatelem služeb prodloužena.“ 
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pn. 39 OČ (odův. 17) 

1. část „Při porovnávání odměny vyplacené vyslanému pracovníkovi a odměny, která je 

splatná v souladu s právními předpisy nebo zvyklostmi členského státu, na jehož 

území je pracovník vyslán, by měla být brána v úvahu hrubá výše odměny. Měla by 

se porovnávat celková hrubá výše odměny spíše než jednotlivé povinné složky 

odměny, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1.“ 

2. část „S cílem zajistit transparentnost a pomoci příslušným orgánům při provádění 

inspekcí a kontrol je však nezbytné, aby složky tvořící součást odměny mohly být 

dostatečně podrobně identifikovány podle vnitrostátních právních předpisů a 

zvyklostí vysílajícího členského státu. Jak je stanoveno v čl. 3 odst. 7 směrnice 

96/71/ES, zvláštní příplatky za vyslání by měly být považovány za součást odměny. 

Zvláštní příplatky za vyslání se považují za součást odměny, pokud se nevyplácejí 

jako náhrada výdajů skutečně vynaložených v důsledku vyslání, například výdajů za 

cestovné, ubytování a stravu.“ 

 
pn. 39 OČ (odův. 19) 

1. část „Složky odměny a další pracovní podmínky podle vnitrostátních právních předpisů 

nebo kolektivních smluv podle čl. 3 odst. 8 by měly být jasné a srozumitelné všem 

poskytovatelům služeb a vyslaným pracovníkům. Kromě požadavků podle článku 5 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU je proto opodstatněné uložit 

členským státům povinnost, aby na jediné webové adrese uvedené v článku 5 

směrnice 2014/67/EU uveřejnily složky odměny a dodatečný soubor podmínek v 

souladu s čl. 3 odst. 1a, neboť transparentnost a přístup k informacím mají zásadní 

význam pro právní jistotu a prosazování práva. Každý členský stát by měl zajistit, 

aby tato jeho webová stránka obsahovala přesné informace a byla pravidelně 

aktualizována.“ 

2. část „Jakékoli sankce uložené poskytovateli služeb za nedodržení pracovních podmínek, 

které mají být vyslaným pracovníkům zajištěny, by měly být stanoveny přiměřeným 

způsobem s přihlédnutím zejména k tomu, zda jsou informace na jediné celostátní 

webové stránce týkající se pracovních podmínek v souladu s článkem 5 směrnice 

2014/67/EU, a při respektování autonomie sociálních partnerů.“ 

 
pn. 39 OČ (odův. 26) 

1. část „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES  o agenturním zaměstnávání 

konkretizuje zásadu, že základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání 

týkající se zaměstnanců agentur práce by měly být přinejmenším stejné jako 

podmínky, jež by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud by je uživatel zaměstnal 

na stejném pracovním místě. Tato zásada by měla platit rovněž pro zaměstnance 

agentur práce vysílané do jiného členského státu. Používá-li se tato zásada, měl by 

uživatel agenturu práce informovat o pracovních podmínkách a odměňování, jež u 

svých pracovníků uplatňuje. Za určitých podmínek mohou členské státy stanovit 

výjimky ze zásady rovného zacházení či stejné odměny za stejnou práci podle čl. 5 

odst. 2 a 3 směrnice o agenturním zaměstnávání. Pokud se taková výjimka použije, 

agentura práce tyto informace o pracovních podmínkách u uživatele nepotřebuje, a 

požadavek na informování by se tedy neměl uplatnit. Zkušenosti ukazují, že 

pracovníci, které uživateli pronajímá agentura práce, jsou někdy v rámci 

poskytování služeb posíláni do jiného členského státu. Těmto pracovníkům je třeba 

zajistit ochranu.“ 

2. část „Členské státy by měly zajistit, aby uživatel informoval agenturu práce o vyslaných 

pracovnících, kteří dočasně pracují v jiném členském státě, než je členský stát, do 

nějž byli vysláni, s cílem umožnit zaměstnavateli náležitě uplatnit pracovní 

podmínky, které jsou pro vyslaného pracovníka výhodnější.“ 

 

+ 38 poslanců: 
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pn. 39 OČ (odův. 11) 

1. část celé znění kromě slov: „i v případech, kdy doba vyslání překročí 12 měsíců. Veškerá 

ustanovení vztahující se na pracovníky vysílané na dobu překračující 12 měsíců 

proto musí být slučitelná s tímto právem.“ 

2. část tato slova 
 

Různé 

Pn. 51, 52, 53, 54 byly vzaty zpět. 

 
 

11. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální 

organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I 

Zpráva: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 27 výbor JH + 509, 59, 13 

 

 

 

12. Udržitelné finance 

Zpráva: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 455, 87, 92 

 

 

 

13. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 

Zpráva: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 501, 93, 42 

 


