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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. Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty  

Kišiněva 

Návrhy usnesení: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-
0332/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 343, 35, 160 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somálsko 

Návrhy usnesení: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-
0334/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § původní znění  + pozměněn ústně 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0323/2018  ECR  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Různé 

Michaela Šojdrová předložila tento ústní pozměňovací návrh k bodu 10: 

„10.  oceňuje činnost UNSOM ve všech směrech, zejména sledování situace v oblasti lidských 

práv v Somálsku, kterým se zabývá, a také rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN prodloužit jí mandát 

do 31. března 2019; oceňuje snahu Africké unie o opětovné zajištění určité stability v Somálsku a 

organizaci přechodného politického procesu; vyzývá k lepšímu sledování situace ze strany EU a k 

vybudování kapacit, které by zajistily, že mise AMISOM bude odpovídat za své činy, zejména 

vzhledem k tomu, že EU odpovídá za větší část jejího financování; naléhavě vyzývá misi 

AMISOM, aby se plně řídila svým mandátem chránit civilní obyvatelstvo;“ 
 

 

3. Burundi 

Návrhy usnesení: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-
0339/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § původní znění odděl. +  

odův. M § původní znění odděl. +  

odův. N § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0333/2018  ECR  ↓  

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 12, odův. M, N 
 

 

4. Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I 

Zpráva: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: rozhodnutí 

zahájit 

interinstitucionální 

jednání 

JH - 278, 318, 31 

 

Žádosti o jmenovité hlasování: Verts/ALE 

  
 

O hlasování v souladu s článkem 69c jednacího řádu požádali skupiny Verts/ALE, EFDD a GUE/NGL 

a tito poslanci: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Evropská občanská iniciativa ***I 

Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: rozhodnutí 

zahájit 

interinstitucionální 

jednání 

JH + 475, 154, 6 
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Žádosti o jmenovité hlasování: GUE/NGL, ENF, EFDD 

  
 

Různé 

O hlasování v souladu s článkem 69c jednacího řádu požádali skupiny Verts/ALE, GUE/NGL, 

ENF, EFDD a tito poslanci: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku * 

Zpráva: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 547, 73, 17 

 

 

7. Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I 

Zpráva: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 363 výbor JH + 494, 115, 30 

společné prohlášení 364 výbor  +  

 

 

 

8. Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I 

Zpráva: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 3 výbor JH + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I 
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Zpráva: Ingeborg Gräßle et Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 653 výbor JH + 485, 41, 109 

prohlášení Komise 654 výbor  +  

společné prohlášení 655 výbor  +  

 

 

 

10. Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva ***I 

Zpráva: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 108 výbor JH + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

Zpráva: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

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

poznámky 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

za § 1 35 GUE/NGL JH - 89, 506, 41 

§  JH + 369, 251, 14 

ústní pn. 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

za § 4 1 PPE dílč.   
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

1/JH + 458, 108, 67 

2/JH + 309, 181, 136 

3 S&D EH + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ původní znění odděl. +  

za § 9 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8Z ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

za § 9 37 GUE/NGL  -  

za § 10 17 EFDD JH - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

za § 21 38 GUE/NGL JH - 87, 474, 72 

§ 25 § původní znění odděl. +  

za § 28 18 EFDD JH - 118, 485, 24 

za § 30 19 EFDD JH - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL EH - 244, 383, 4 

za § 31 2 PPE JH + 454, 135, 33 

za § 32 40 GUE/NGL JH - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL JH - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL JH - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL JH - 72, 525, 26 

za § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL JH - 154, 437, 40 

za § 38 27 GUE/NGL JH - 99, 467, 58 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL JH - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD AN - 145, 372, 104 

10 ENF AN - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF AN - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

za § 58 32 GUE/NGL AN - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF JH - 114, 495, 10 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 60 22 EFDD EH - 254, 368, 8 

23 EFDD JH - 207, 376, 44 

§ 62 13Z ENF  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 399, 146, 87 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 1 

EFDD: pn. 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: pn. 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: pn. 10, 11, 12 

S&D: ústní pn. 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 6, 25 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL 

§ 60 
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1. část „konstatuje, že decentralizovaným agenturám se v návrhu rozpočtu na rok 2019 

celkově zvýšil objem přidělených prostředků o 10,8 % (bez započtení účelově 

vázaných příjmů) a počet pracovních míst o 259; vítá skutečnost, že u většiny 

agentur se jejich rozpočet navyšuje, zatímco příspěvek EU se snižuje; konstatuje 

v této souvislosti, že Parlament v současné době zkoumá možnosti dalšího rozšíření 

financování decentralizovaných agentur z vybíraných poplatků; s uspokojením 

konstatuje, že agenturám „s novými úkoly“ (ESMA, EU-LISA a FRONTEX) je 

poskytnuto významné navýšení prostředků a počtu zaměstnanců v plánu pracovních 

míst; žádá o další finanční podporu pro agentury, které se zabývají otázkami migrace 

a bezpečnosti; je přesvědčen, že Europol a Eurojust by měly být ještě více posíleny“ 

2. část „a že Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) by měl obdržet dostatečné 

finance na svou transformaci na Agenturu Evropské unie pro azyl;“ 

 

ALDE: 

pn. 1 

1. část „vítá zahájení projektu Discover EU, distribuci 15 000 jízdenek Interrail 

osmnáctiletým Evropanům v roce 2018, a také návrh Komise na 700 milionů EUR 

ve VFR na období 2021–2027, který zcela odpovídá ambicím EU podporovat 

studijní mobilitu, aktivní občanství, sociální začleňování a solidaritu všech mladých 

lidí;“ 

2. část „lituje toho, že Komise nenavrhla žádné prostředky na roky 2019 a 2020; je 

odhodlán pokračovat v této přípravné akci i v roce 2019 a v roce 2020;“ 
 

Různé 

Zpravodaj předložil následující ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 1: 

„1a.  Zdůrazňuje, že EU musí nést vůdčí roli  při provádění cílů OSN v oblasti udržitelného 

rozvoje prostřednictvím jejich začlenění do všech politik EU;“ 

 

Zpravodaj předložil následující ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2: 

„40a. vítá žádost Evropské rady ze dne 28. června 2018 o další posílení agentury Frontex 

prostřednictvím vyšších zdrojů a posíleného mandátu; žádá o další informace ohledně toho, kolik 

zaměstnanců vyšlou členské státy a kolik jich bude přímo potřebovat samotná agentura; vyzývá 

Komisi, aby svůj návrh rozpočtu v podzimním návrhu na změnu příslušným způsobem upravila; 

vítá dodatečných 45,6 miliónů EUR, které poskytnutých na podporu Řecka a Španělska při řízení 

toku příchozích migrantů na jejich území; zdůrazňuje, že účinná kontrola hranic musí být 

doprovázena řádnou péčí o přistěhovalce;“ 
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12. 73. zasedání Valného shromáždění OSN 

Zpráva: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

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

poznámky 

§ 1 písm. c) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 1 písm. g) 1 EFDD JH - 98, 518, 7 

§ 1 písm. h) 2 EFDD JH - 57, 537, 17 

§ 1 písm. i) 3Z EFDD JH - 72, 489, 56 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 434, 158, 25 

§ 1 písm. j) 4Z EFDD JH - 133, 470, 14 

§ 1 písm. n) 5Z EFDD JH - 67, 531, 18 

§ 1 písm. q) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 1 písm. s) § původní znění odděl. +  

§ 1 písm. x) § původní znění dílč.   

 - 286, 289, 32 

2/EH + 289, 287, 32 

3/JH - 267, 304, 36 

§ 1 písm. z) 6Z EFDD JH - 44, 546, 16 

§ 1 písm. aa) § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 1 písm. as) 7 EFDD JH - 118, 469, 17 

§ 1 písm. aao) § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 355, 248, 5 

§ 1 písm. aap) § původní znění dílč.   

1/JH + 432, 127, 46 

2/JH + 371, 174, 48 

3/JH + 552, 31, 14 

4/JH + 416, 132, 52 

5/JH + 368, 204, 33 

§ 1 písm. abm) 

 

8 EFDD JH - 142, 460, 9 

§ původní znění JH - 269, 324, 17 

hlasování: doporučení (celeé znění) JH + 390, 103, 110 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; § 1 písm. i) (2. část) 

PPE: § 1 písm. x) (3. část); § 1 písm. abm) 

S&D: § 1 písm. aap) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

EFDD: § 1 písm. s) 

PPE: § 1 písm. abm) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 1 písm. c) 

1. část celé znění kromě slov: „a odpovědností za ochranu“ 

2. část tato slova 

 
§ 1 písm. i) 

1. část „zintenzivnila úsilí o reformu Rady bezpečnosti OSN, zejména výrazným omezením 

nebo regulací využívání práva veta, které brání rozhodovacímu procesu, především 

v případech, kde existují důkazy o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, 

a provedením změny ve složení členů Rady bezpečnosti, aby lépe odrážela dnešní 

svět,“ 

2. část „mimo jiné přidělením stálého členství Evropské unii;“ 

 
 

§ 1 písm. q) 
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1. část celé znění kromě slov: „zdůraznila, že všude tam, kde stát není schopen či ochoten 

uplatňovat svou odpovědnost za ochranu, připadá tato odpovědnost mezinárodnímu 

společenství, včetně všech stálých členů Rady bezpečnosti OSN a všech dalších 

důležitých rozvíjejících se ekonomik a rozvojových zemí, stejně jako je tomu v 

případě povinnosti umožnit stíhání osob porušujících mezinárodní právo;“ a 

„vyzvala EU, aby vybízela rozvíjející se a rozvojové země k připojení se 

k mezinárodnímu společenství při přijímání opatření v rámci odpovědnosti za 

ochranu;“ 

2. část tato slova 

 
§ 1 písm. aa) 

1. část „nadále vyzývala k plnému dodržování svrchovanosti mezinárodně uznaných hranic 

a územní celistvosti Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, vzhledem k tomu, že v těchto 

oblastech dochází k porušování mezinárodního práva; podporovala a znovuoživila 

diplomatické úsilí o mírové a trvalé urovnání těchto probíhajících a zamrzlých 

konfliktů;“ 

2. část „naléhavě vyzvala mezinárodní společenství k důslednému provádění politiky 

neuznání nezákonné anexe Krymu;“ 

 

PPE: 

§ 1 písm. x) 

1. část „jednala na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ohledně Západní 

Sahary“ 

2. část „a podporovala úsilí OSN o zajištění spravedlivého a trvalého urovnání konfliktu na 

Západní Sahaře na základě práva na sebeurčení lidu Sahrawi a v souladu s 

příslušnými rezolucemi OSN;“ 

3. část: „prosazovala, aby byl misi OSN pro referendum na Západní Sahaře (MINURSO) 

udělen mandát v oblasti lidských práv v souladu se všemi ostatními mírovými 

misemi OSN;“ 

 
§ 1 písm. aao) 

1. část „zintenzivnila úsilí v rámci Mezinárodní aliance za obchod bez mučení, které 

zahájila EU společně s regionálními partnery;“ 

2. část „zřídila mezinárodní fond na pomoc zemím při vypracování a provádění právních 

předpisů zakazujících obchod se zbožím, které lze použít k mučení a výkonu trestu 

smrti; podporovala zřízení mezinárodního nástroje pro zákaz obchodu s tímto 

zbožím, přičemž by vycházela ze zkušeností s nařízením Rady (ES) č. 1236/2005 na 

toto téma;“ 

 
§ 1 písm. aap) 

1. část „zajistila, aby ženy měly přístup k prostředkům plánování rodičovství a k celé škále 

veřejné a univerzální sexuální a reprodukční zdravotní péče a souvisejícím právům, 

včetně moderní antikoncepce“ 

2. část „a bezpečné a legální interrupce;“ 

3. část: „zdůrazňuje skutečnost, že univerzální přístup ke zdravotní péči, zejména k sexuální 

a reprodukční zdravotní péči a souvisejícím právům, je základním lidským právem“ 

kromě slov „zejména k sexuální a reprodukční zdravotní péči a souvisejícím 

právům,“ 

4. část: „zejména k sexuální a reprodukční zdravotní péči a souvisejícím právům,“ 

5. část: „což je v rozporu s tzv. „globálním roubíkovým pravidlem“, které začátkem roku 

2017 znovu zavedla vláda Spojených států;“ 
 

 

13. Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích 



P8_PV(2018)07-05(VOT)_CS.docx 13 PE 624.848 

Návrhy usnesení: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-
0320/2018, B8-0321/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 455, 100, 29 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL, PPE:  konečné hlasování (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci 

Návrh usnesení: B8-0314/2018 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

(výbor LIBE) 

§ 2 § původní znění odděl. +  

§ 3 5 ENF JH - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE EH + 255, 121, 199 

§ původní znění odděl. ↓  

za § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 4-10 § původní znění odděl. +  

odův. C 1 ENF  -  

odův. D 2 ENF  -  

odův. E 3 ENF  -  

za odův. E 4 ENF  -  

za odův. F 8 PPE EH - 262, 289, 19 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 5 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 2, 4, 7, práv. východ. 4–10 
 

 

15. Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení: B8-0305/2018 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0305/2018 

(výbor LIBE) 

§ 1 § původní znění odděl./E

H 

+ 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 327, 221, 4 

§ 19 § původní znění odděl./E

H 

+ 329, 216, 9 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE EH - 237, 302, 17 

§ 24 § původní znění odděl./E

H 

+ 343, 205, 6 

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 308, 233, 18 

§ 27 § původní znění odděl. +  

§ 28 § původní znění odděl. +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

odův. O § původní znění odděl./E

H 

+ 320, 219, 12 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 303, 223, 29 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 1, 19, 24, 27, 28, odův. O 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 12 
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1. část „vzhledem k nedávno odhaleným případům zneužívání osobních údajů ze strany 

společností certifikovaných v rámci štítu na ochranu soukromí, jako je Facebook 

nebo Cambridge Analytica, vyzývá úřady Spojených států, které jsou příslušné k 

prosazování pravidel, jež štít na ochranu soukromí stanoví, přijímaly na základě 

takových odhalení okamžitá opatření v plném souladu s ujištěními a závazky 

týkajícími se prosazování stávajících pravidel štítu na ochranu soukromí a aby v 

případě, kdy je to potřebné, vyřadily takové společnosti ze seznamu štítu na ochranu 

soukromí;“ vyzývá rovněž příslušné orgány EU pro ochranu údajů, aby odhalené 

případy prošetřily a případně pozastavily nebo zakázaly předávání údajů v rámci 

štítu na ochranu soukromí;“ 

2. část „domnívá se, že odhalené případy jsou jasným dokladem toho, že mechanismus štítu 

na ochranu soukromí neposkytuje dostatečnou ochranu práva na ochranu údajů;“ 

 
§ 22 

1. část „vyjadřuje politování nad tím, že Spojené státy nevyužily příležitosti, kterou bylo 

nedávné opětovné schvalování § 702 zákona FISA, k tomu, aby do něho doplnily 

záruky obsažené ve směrnici PPD-28;“ " 

2. část „žádá, aby byly poskytnuty doklady a přijaty právní závazky, jež zajistí, že 

shromažďování údajů na základě § 702 zákona FISA neprobíhá v rozporu s Listinou 

základních práv EU neselektivním způsobem a přístup k těmto údajů není globální 

(hromadný sběr);“ " 

3. část: „bere na vědomí, že podle vyjádření Komise v pracovním dokumentu jejích útvarů 

probíhá sledování prováděné podle § 702 zákona FISA vždy na základě selekčních 

termínů, a nepřipouští proto hromadný sběr; připojuje se proto k výzvám pracovní 

skupiny zřízené podle článku 29, které žádají, aby výbor PCLOB vydal 

aktualizovanou zprávu o vymezení „cílů“, o „zadaných selekčních termínech“ a o 

konkrétním způsobu používání selekčních termínů v rámci programu UPSTREAM, 

tak aby bylo možné vyjasnit a posoudit, zda v této souvislosti existuje k osobním 

údajům hromadný přístup; vyjadřuje politování nad tím, že na jednotlivce z EU se 

nevztahuje dodatečná ochrana, kterou poskytuje § 702 zákona FISA v jeho opětovně 

schváleném znění; vyjadřuje politování nad tím, že opětovně schválené znění § 702 

zákona FISA obsahuje pouze několik procedurálních změn, které neřeší 

nejproblematičtější otázky, jak na to upozornila i pracovní skupina zřízená podle 

článku 29; vyzývá Komisi, aby vzala vážně analýzu § 702 zákona FISA, kterou má 

pracovní skupina zřízená podle článku 29 v brzké době vydat, a přijala odpovídající 

opatření;“ 

 
§ 26 

1. část „vyjadřuje znepokojení nad důsledky výkonného dekretu 13768 o zvýšení veřejné 

bezpečnosti na území Spojených států pro možnosti dosažení soudní a správní 

nápravy, které jsou jednotlivcům ve Spojených státech dostupné, neboť ochranná 

opatření stanovená zákonem na ochranu soukromí (Privacy Act) se nyní již 

nevztahují na osoby, které nejsou občany Spojených států; bere na vědomí postoj 

Komise, která uvedla, že posouzení přiměřenosti nezávisí na ochranných opatřeních 

stanovených zákonem na ochranu soukromí a že štít na ochranu soukromí není tudíž 

uvedeným výkonným dekretem nijak dotčen;“ 

2. část „domnívá se, že výkonný dekret 13768 přesto svědčí o úmyslu vlády Spojených 

států odvolat záruky ochrany údajů, které byly předtím občanům EU poskytnuty, a 

zrušit závazky přijaté ve vztahu k EU během Obamova prezidentství;“ 

 

 
 

§ 31 
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1. část „vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl štít 

na ochranu soukromí plně v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, které se má začít 

uplatňovat od 25. května 2018, a s Listinou EU,“ 

2. část „tak aby ohled na přiměřenost neměl za následek právní mezery nebo konkurenční 

výhody pro americké společnosti;“ 
 

 

16. Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních 

účtech pro daňové účely na občany EU 

Návrh usnesení: B8-0306/2018 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0306/2018 

(výbor PETI) 

§ 4 § původní znění odděl./E

H 

+ 294, 231, 6 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 276, 232, 15 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 305, 222, 7 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 470, 43, 26 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 4 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 5 

1. část „zdůrazňuje, že je důležité zajistit náležitou úroveň ochrany osobních údajů 

předávaných podle zákona FATCA USA, a to v plném souladu s vnitrostátními i 

předpisy EU o ochraně údajů; vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své 

mezivládní dohody a v případě potřeby je změnily, aby byly v souladu s právy a 

zásadami podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů; naléhavě vyzývá 

Komisi a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, aby bez odkladu prošetřily 

veškeré případy porušování předpisů EU v oblasti ochrany údajů ze strany členských 

států, jejichž právní předpisy umožňují předávání osobních údajů pro účely zákona 

FATCA americkému federálnímu daňovému úřadu,“   
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2. část „a aby proti členským státům, které neprosazují předpisy EU v oblasti ochrany údajů 

řádným způsobem, zahájila řízení o nesplnění povinnosti;“ 

 
§ 8 

1. část „s politováním konstatuje, že mezivládní dohody uzavřené členskými státy se 

vyznačují nedostatkem reciprocity, zejména pokud jde o rozsah vyměňovaných 

informací, které jsou rozsáhlejší v případě členských států než v případě USA;“ 

2. část „vyzývá členské státy, aby společně pozastavily uplatňování svých mezivládních 

dohod (nebo sdílení veškerých jiných informací, než jsou informace týkající se účtů, 

které občané USA pobývající v USA mají v EU), dokud USA nebudou souhlasit s 

mnohostranným přístupem k automatické výměně informací buď tím, že zruší zákon 

FATCA a připojí se ke společnému standardu pro vykazování, nebo zákon FATCA 

znovu projednají na celounijním základě, přičemž obě strany Atlantiku budou mít 

vůči sobě tytéž závazky;“ 
 

 

17. Statut sociálních a solidárních podniků 

Zpráva: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 398, 78, 44 

 


