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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 

 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_CS.docx 2 PE 628.012 

1. Rovnocennost přehlídek porostu ***I 

Zpráva: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 543, 75, 45 

 

 

2. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé 

podniky * 

Zpráva: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 618, 40, 24 

 

 

3. Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek 

cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením * 

Zpráva: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 635, 11, 37 

 

 

4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí 

pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku 

Zpráva: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu 
a 3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 652, 26, 4 

 

 

5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity 

Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku 
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Zpráva: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 654, 26, 3 

 

 

6. Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 565, 51, 65 

 

 

7. Zvláštní opatření pro Řecko 

Zpráva: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 591, 71, 19 

 

 

8. Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do 

kvalitních zaměstnání. 

Zpráva: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 626, 31, 26 
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9. Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními 

službami 

Zpráva: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 564, 71, 49 

 

10. Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU 

Zpráva: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 594, 58, 35 

 

11. Evropský sbor solidarity ***I 

Zpráva: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

178 EFDD JH - 112, 539, 34 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 175 výbor JH + 519, 132, 32 

společné prohlášení 176 výbor  +  

 177 výbor  +  

návrh legislativního aktu  

celé znění 175OČ výbor  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

výbor  ↓  

čl. 2 § 1 bod 4 60 výbor  ↓  

180 EFDD JH ↓  

175OČ výbor  ↓  

čl. 2 § 1 bod 6 62 výbor  ↓  

175OČ výbor  ↓  

181 EFDD JH ↓  

čl. 3 § 1 73 výbor  ↓  

175OČ výbor  ↓  

182 EFDD  ↓  

čl. 13 § 1 122 výbor  ↓  

183 EFDD JH ↓  

175OČ výbor  ↓  

čl. 14 § 1 128 výbor  ↓  

175OČ výbor  ↓  

184 EFDD  ↓  

odův. 8 175OČ výbor  ↓  

15 výbor  ↓  

179 EFDD  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  
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Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I 

Zpráva: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

JH - 123, 538, 30 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 19 výbor JH + 489, 170, 32 

společné prohlášení 21 výbor  +  

prohlášení Komise 20 výbor  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn.22 

ENF: pn. 23 
 

 

13. Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 * 

Zpráva: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

výbor  +  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělené hlasování 

5 výbor JH + 584, 92, 15 

35Z výbor odděl. -  

čl. 3 § 1 40 Verts/ALE JH - 207, 476, 10 

18 výbor JH + 485, 192, 18 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

čl. 3 § 2 písm. e) 41Z Verts/ALE  -  

čl. 3 § 2 písm. f) 42Z Verts/ALE  -  

čl. 4 § 1 pododst. 1 

návětí 

43 Verts/ALE  -  

čl. 4 § 1 pododst. 1 

písm. a) 

44Z Verts/ALE JH - 121, 536, 34 

příloha I pododst. 4 45 Verts/ALE EH - 126, 554, 12 

příloha I pododst. 6 

písm. e) 

46Z Verts/ALE JH - 116, 551, 26 

příloha I pododst. 6 

písm. f) 

47Z Verts/ALE  -  

příloha I pododst. 6 

písm. i) 

48Z Verts/ALE JH - 135, 536, 25 

příloha I pododst. 9 

písm. e) pododst. 3 

49Z Verts/ALE JH - 125, 537, 30 

odův. 1 37 Verts/ALE  -  

za odův. 1 38 Verts/ALE JH - 300, 369, 22 

odův. 2 39 Verts/ALE JH - 209, 465, 20 

za odův. 4 50 ECR JH - 161, 506, 27 

odův. 10 § původní znění JH + 529, 121, 40 

odův. 11 6 výbor EH + 536, 144, 14 

§ původní znění JH ↓  

hlasování: návrh Komise JH + 530, 132, 34 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 a odův. 10, 11 návrhu Komise 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: pn. 35 
 

 

14. Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na 

pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU 
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Zpráva: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 357, 319, 14 

§ 9 § původní znění odděl./E

H 

+ 350, 279, 62 

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 293, 382, 16 

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 357, 320, 15 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 348, 321, 25 

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 334, 317, 40 

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 304, 373, 18 

§ 43 § původní znění JH + 392, 243, 56 

§ 45 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 366, 295, 33 

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

poznámky 

1 +  

2/JH + 364, 297, 33 

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 52 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 53 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Y § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AC § původní znění odděl./E

H 

+ 422, 222, 46 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 528, 48, 115 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

+ 76 poslanců: § 13 (2. část), 25 (2. část), 31 (2. část), 43, 45 (2. část), 46 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: odův. AC, § 9, 43 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

odův. A 

1. část celé znění kromě slov: „a je spojeno s patriarchátem“ 

2. část tato slova 
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odův. Y 

1. část „vzhledem k tomu, že ani všechny celostátní či regionální parlamenty, ani všechna 

místní zastupitelstva nemají konkrétní systémy a vnitřní pravidla, které by zajistily 

náležité postupy zabezpečující bezpečné a důvěrné podávání a řešení stížností 

týkajících se obtěžování;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že školení o sexuálním a psychickém obtěžování by mělo být 

povinné pro všechny zaměstnance a poslance parlamentu, včetně Evropského 

parlamentu;“ 

 
§ 2 

1. část celé znění kromě slov: „spojeno s patriarchálními mocenskými strukturami“ 

2. část tato slova 

 
§ 13 

1. část celé znění kromě slova: „legislativní“ 

2. část toto slovo 

 
§ 25 

1. část celé znění kromě slov: „legislativní“ a „na všech úrovních“ 

2. část tato slova 

 
§ 29 

1. část „vyzývá členské státy, aby zavedly opatření pro prevenci a potírání násilí a 

obtěžování na pracovišti, a to prostřednictvím politik, jež stanoví preventivní 

opatření, účinné, transparentní a důvěrné postupy pro vyřizování stížností, přísné a 

odrazující sankce pro pachatele, komplexní informace a vzdělávací kurzy, které 

zajistí, aby pracovníci těmto politikám a postupům rozuměli, a budou podniky 

podporovat ve vypracovávání akčních plánů pro provádění všech těchto opatření;“ 

2. část „zdůrazňuje, že tato opatření by neměla být začleňována do stávajících struktur, 

pokud v sobě tyto struktury již nesou překážky související s pohlavím;“ 

 
§ 31 

1. část celé znění kromě slov: „povinná“ a „zdůrazňuje, že účinná školení by měla být 

interaktivní a kontinuální a měla by být koncipována pro konkrétní pracovní 

prostředí a vedena externími odborníky;“ 

2. část tato slova 

 
§ 37 

1. část „vyzývá k tomu, aby byla urychleně přijata revize směrnice o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru (směrnice Rady 91/533/EHS);“ 

2. část „opakuje svou výzvu týkající se přijetí směrnice o důstojných pracovních 

podmínkách, která by měla zahrnovat opatření k boji proti psychickému a 

sexuálnímu obtěžování na pracovišti;“ 

 
§ 45 

1. část celé znění kromě slova: „povinné“ 

2. část toto slovo 

 
§ 46 

1. část celé znění kromě slova: „povinné“ 

2. část toto slovo 

 
§ 51 
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1. část celé znění kromě slov: „a patriarchálním mocenským vztahům“ 

2. část tato slova 

 
§ 52 

1. část „zdůrazňuje, že máme-li tomuto nevhodnému chování předejít a vymýtit jej a máme-

li změnit myšlení a omezit kulturní toleranci sexismu a sexuálního obtěžování, je 

základním nástrojem výchova týkající se rovnosti žen a mužů na všech úrovních;“ 

2. část „zdůrazňuje, že je ve školách nutné zavést vzdělávací programy a debaty týkající se 

této otázky; konstatuje, že v nezbytných a vhodných případech by ve spolupráci s 

příslušnými nevládními organizacemi a subjekty zabývajícími se problematikou 

rovnosti měly tyto programy a debaty zahrnovat informace a diskuse o prevenci 

sexuálního obtěžování a opatřeních na boj proti němu s cílem šířit povědomí o 

právech obětí a připomínat lidem souvislost tohoto jevu s objektivizací žen;“ 

 
§ 53 

1. část „vyzývá členské státy, aby podporovaly informační kampaně ve středních školách a 

začlenily kybernetickou šikanu do osnov škol a univerzit;“ 

2. část „vyzývá k tomu, aby pokračovaly úspěšné kampaně „Smažme kybernetickou 

šikanu“ a „Bezpečnější internet“ zaměřené na boj proti šikaně a sexuálnímu 

obtěžování s cílem pomoci mladým lidem, budoucím občanům EU, porozumět 

tomu, že je nutné dosáhnout rovnosti žen a mužů a respektovat ženy;“ 
 

 

15. Rovnost jazyků v digitálním věku 

Zpráva: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 592, 45, 44 
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16. Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: 

případ lesů 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

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

poznámky 

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 367, 317, 9 

§ 18 § původní znění odděl./E

H 

+ 380, 237, 73 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § původní znění odděl. +  

§ 54 § původní znění dílč.   

1/JH + 379, 306, 10 

2/JH + 584, 103, 5 

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 64 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 389, 301, 3 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 66 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 76 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 77 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 382, 302, 7 

§ 80 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 312, 334, 46 

§ 88 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 377, 306, 13 

§ 91 § původní znění dílč.   

1/JH + 647, 33, 9 

2/JH + 368, 298, 22 

3/JH + 366, 307, 19 

§ 92 § původní znění dílč.   

1/JH + 650, 36, 9 

2/JH + 361, 295, 32 

§ 95 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 372, 309, 11 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 354, 53, 266 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 54, 56 (2. část), 91, 92 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 18, 44 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

§ 11 

1. část „konstatuje, že letecký průmysl do velké míry závisí na kompenzaci uhlíkových 

emisí, včetně lesa; zdůrazňuje však, že kompenzace prostřednictvím lesů čelí silné 

kritice, neboť je lze jen obtížně měřit a není možné je zaručit;“ 

2. část „domnívá se, že Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) by měla 

vyloučit lesní kompenzace ze systému kompenzací a snižování emisí uhlíku 

v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA);“ 

 
§ 42 

1. část „vyzývá Komisi, aby stanovila závaznost pokynů VGGT FAO pro plán vnějších 

investic;“ 

2. část „zdůrazňuje, že soulad s pokyny VGGT vyžaduje účinné a nezávislé monitorování 

a vymáhání, včetně vhodných mechanismů pro řešení sporů a stížností; trvá na tom, 

aby standardy týkající se vlastnictví půdy byly zahrnuty do návrhu projektu, 

monitorování a každoročního podávání zpráv“ 

3. část: „a aby byly závazné pro veškerou vnější činnost EU financovanou v rámci oficiální 

rozvojové pomoci;“ 

 
§ 54 

1. část „vyzývá EU, aby zavedla závazné požadavky pro finanční sektor s cílem stanovit 

důsledný přístup s náležitou péčí při posuzování finančních a nefinančních 

environmentálních hrozeb, sociálních hrozeb a rizik v souvislosti s řízením;“ 

2. část „vyzývá rovněž k zveřejnění procesu náležité péče, přinejmenším prostřednictvím 

výročních zpráv investorů;“ 

 
§ 56 

1. část celé znění kromě slov: „závazná“ a „zavést závazné požadavky náležité péče pro 

hospodářské subjekty na počátku výrobního řetězce i navazující hospodářské 

subjekty v dodavatelských řetězcích komodit, jejichž produkce ohrožuje lesy; 

2. část „závazná“ 

3. část: „zavést závazné požadavky náležité péče pro hospodářské subjekty na počátku 

výrobního řetězce i navazující hospodářské subjekty v dodavatelských řetězcích 

komodit, jejichž produkce ohrožuje lesy;“ 

 
§ 58 

1. část celé znění kromě slov: „prosazovala přijetí obdobného regulačního rámce na 

mezinárodní úrovni a“ 

2. část tato slova 

 
§ 64 
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1. část „pokud jde o palmový olej, uznává pozitivní přínos stávajících systémů certifikace, 

ale s politováním konstatuje, že kulatý stůl o udržitelně produkovaném palmovém 

oleji (RSPO), indonéském udržitelně produkovaném palmovém oleji (ISPO) a 

malajském udržitelně produkovaném palmovém oleji (MSPO) ani žádné jiné 

uznávané hlavní systémy certifikace svým členům účinně nezakazují měnit deštné 

pralesy nebo rašeliniště na plantáže palmy olejné; domnívá se tedy, že tyto hlavní 

systémy certifikace selhávají při účinném omezování emisí skleníkových plynů 

během procesu zakládání a provozování plantáží, a v důsledku toho ani nedokážou 

předejít mohutným požárům pralesů a rašelinišť; vyzývá Komisi, aby zajistila 

provedení nezávislého auditu a monitorování těchto systémů certifikace s cílem 

zaručit, aby palmový olej, který je dostupný na trhu v EU, splňoval veškeré nezbytné 

normy a byl produkován udržitelným způsobem;“ 

2. část „konstatuje, že otázku udržitelnosti v odvětví produkce palmového oleje nelze řešit 

pouze dobrovolnými opatřeními a politikami, ale že by se na společnosti produkující 

tento olej měla vztahovat i závazná pravidla a systémy povinné certifikace;“ 

 
§ 66 

1. část „naléhavě vyzývá Komisi a všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby 

usilovaly o přijetí celounijního závazku čerpat do roku 2020 pouze ze zdrojů 

poskytujících certifikovaný a udržitelně produkovaný palmový olej, a to mimo jiné 

pomocí podpisu a naplňování amsterodamské deklarace nazvané „Směrem k 

odstranění odlesňování z řetězců zemědělských komodit s evropskými zeměmi“,“ 

2. část „a aby směřovaly k přijetí závazku pro průmyslové odvětví, kromě jiného 

prostřednictvím podpisu a naplňování amsterodamské deklarace nazvané „O 

podpoře plně udržitelného dodavatelského řetězce palmového oleje do roku 2020“;“ 

 
§ 76 

1. část „vyzývá EU, aby podporovala iniciativy rozvojových zemí bohatých na lesy 

zaměřené na vyvažování neomezeného rozšiřování zemědělských postupů a 

těžebních činností, které měly nepříznivý dopad na obhospodařování lesů, živobytí a 

kulturní integritu původních obyvatel, jakož i nepříznivé důsledky pro sociální 

stabilitu“ 

2. část „a potravinovou soběstačnost zemědělců;“ 

 
§ 77 

1. část celé znění kromě slov: „financování z veřejných zdrojů určených na změnu klimatu 

a rozvoj nepoužívalo na podporu expanze zemědělství, průmyslového kácení, důlní 

činnosti, těžby zdrojů nebo rozvoje infrastruktur v nedotčených krajinách s lesy,“ 

2. část tato slova 

 
§ 80 

1. část „zdůrazňuje, že boj proti mezinárodnímu nezákonnému obchodu vyžaduje společné 

a inkluzivní kroky s cílem zastavit ničení, odlesňování a nezákonnou těžbu dřeva a 

bojovat proti podvodům, vybíjení a poptávce po produktech pocházejících z lesů a 

volně žijících a planě rostoucích druhů;“ 

2. část „vyzývá k vytvoření mezinárodního policejního sboru, který by zajistil bezpečnost 

chráněných území;“ 

 
§ 88 

1. část celé znění kromě slova: „povinné“ 

2. část toto slovo 

 
§ 91 

1. část celé znění kromě slov: „závazná a vymahatelná“ a „systému ukládání sankcí a“ 
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2. část „závazná a vymahatelná“ 

3. část: „systému ukládání sankcí a“ 

 
§ 92 

1. část „vyzývá Komisi, aby zahrnula ambiciózní ustanovení týkající se lesů do všech 

obchodních a investičních dohod EU;“ 

2. část „zdůrazňuje, že tato ustanovení by měla být závazná a vymahatelná prostřednictvím 

mechanismů účinného sledování a ukládání sankcí, které jednotlivcům a komunitám 

mimo nebo v rámci EU umožní usilovat o nápravu;“ 

 
§ 95 

1. část celé znění kromě slov: „včetně možnosti vytvoření mechanismu podávání stížností, 

který by zajistil řádné prošetření stížností podaných zúčastněnými stranami;“ 

2. část tato slova 
 

 


