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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. Dohoda EU-Srí Lanka o některých aspektech leteckých služeb *** 

Doporučení: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování  +  

 

 

 

2. Posílená spolupráce mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost 

letového provozu *** 

Doporučení: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013) 

 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování  +  

 

 

 

3. Změna nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických 

archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii *** 

Doporučení: Doris Pack (A7-0156/2013) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování JH + 600, 8, 15 

 

 

 

4. Doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách * 

Zpráva: Carlo Casini (A7-0138/2013) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování JH + 601, 31, 16 
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5. Žádost o ochranu poslanecké imunity Gabriela Albertiniho 

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování  +  

 

 

 

6. Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (I) 

Zpráva: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování  +  

 

 

 

7. Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (II) 

Zpráva: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013) 

 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování  +  

 

 

 

8. Nabídky převzetí 

Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování  +  
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9. Regionální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii 

Zpráva: Jens Geier (A7-0145/2013) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

jediné hlasování JH + 618, 19, 36 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 
 

 

10. Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři ***I 

Zpráva: Ivo Belet (A7-0121/2013) 

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

připomínky 

celé znění 1 výbor  +  

článek 28 1oč výbor  +  

2 GUE/NGL  ↓  

za odův. 39 3 Verts/ALE JH - 153, 497, 20 

odův. 40 4 Verts/ALE JH - 129, 527, 22 

1oč výbor  +  

hlasování: pozměněný návrh  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 572, 103, 13 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 3, 4 
 

 

11. Obnovitelná energie na evropském trhu s energií 

Zpráva: Herbert Reul (A7-0135/2013) 

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

připomínky 

§ 1 1 + 76 poslanců dílč.   

1/JH + 339, 336, 12 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

2/JH - 284, 365, 35 

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § 
původní znění 

 
dílč.   

1 +  

2/EH + 349, 322, 10 

§ 32 § původní znění odděl./E

H 

- 318, 351, 7 

§ 39 § původní znění odděl./E

H 

+ 337, 324, 12 

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 335, 342, 6 

§ 79 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 343, 332, 13 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 465, 177, 46 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 1, konečné hlasování 

EFD: konečné hlasování 

S&D: pn. 1 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: §§ 32, 39 
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Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

pn. 1 

1. část: celé znění kromě slov „mezi 40 až 45 %“ 

2. část: tato slova 
 

PPE: 

§20 

1. část: „konstatuje, že ... snižování nákladů;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že zachování regulace cen ... plně uplatňovat právo výběru;“ 
 

§ 79 

1. část: „poukazuje na výhody ... ze systému kvót na systém platby za výkupní cenu,“ 

2. část: „protože se v podobných zeměpisných oblastech prokázalo... svého nadcházejícího 

návrhu týkajícího se příslušných pokynů;“ 
 

Verts/ALE: 

§ 1 

1. část: celé znění kromě slov „aby posoudila náklady a přínos “ 

2. část: tato slova 
 

§ 56 

1. část: celé znění kromě slov „ zdůrazňuje, že ty nejlepší podmínky … v technologiích pro 

energie z obnovitelných zdrojů;“  

2. část: tato slova 
 

§ 73 

1. část: celé znění kromě slov „aniž by spotřebitelé měli v této věci možnost výběru“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Pozměňovací návrh 1 předložil Bernd Lange a další.  
 

 

12. Práva žen v přistupujících balkánských zemích 

Zpráva: Marije Cornelissen (A7-0136/2013) 

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

připomínky 

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1/JH + 584, 86, 19 

2/JH + 442, 195, 47 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 16 § původní znění JH + 591, 80, 21 

§ 24 § původní znění odděl. +  

§ 25 § původní znění odděl. +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 363, 301, 27 

§ 37 § původní znění JH + 602, 59, 24 

§ 43 § původní znění odděl. +  

§ 48 § původní znění odděl. +  

§ 52 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 355, 311, 15 

§ 60 § původní znění odděl. +  

§ 65 § původní znění odděl. +  

§ 66 § 
původní znění 

 
dílč.   

1 +  

2 +  

§ 70 § původní znění odděl. +  

§ 79 § původní znění odděl. +  

§ 80 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: §§ 5, 16, 37 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: §§ 24, 25, 60, 70 

ECR: §§ 24, 25, 43, 48, 60, 65, 79 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 4 

1. část: celé znění kromě slov „či vyznání“ 

2. část: tato slova 
 

§ 5 

1. část: celé znění kromě slov „vítá kvóty … napravit své nedostatečné zastoupení“ 

2. část: tato slova 
 

§ 10 

1. část: celé znění kromě slov „o přístupu k antikoncepci a její dostupnosti … jež by bylo 

možné postupem času porovnat“  

2. část: tato slova 
 

§ 52 

1. část: celé znění kromě slova „bezplatnou“ 

2. část: toto slovo 
 

§ 66 

1. část: celé  znění kromě slov „sexuální výchova na základních školách“ 

2. část: tato slova 
 

ECR: 

§ 30 

1. část: celé znění kromě slov „státem financovanou“ 

2. část: tato slova 
 

PPE, ECR: 

§ 80 

1. část: celé znění kromě slova „zdarma“ 

2. část: toto slovo 
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13. Charta EU: Standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU 

Zpráva: Renate Weber (A7-0117/2013) 

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

připomínky 

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1/EH + 584, 89, 9  

pozměněn ústně 

2 -  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 357, 323, 3 

3 +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 347, 329, 2 

3 +  

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 358, 329, 2 

3 +  

4/EH - 327, 355, 5 

§ 35 § původní znění dílč.   

1/EH + 512, 159, 5 

2 +  



P7_PV(2013)05-21(VOT)_CS.doc 10 PE 511.453 

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

připomínky 

3/EH + 413, 259, 6 

§ 40 § původní znění odděl./E

H 

+ 359, 317, 4 

práv. východ. 9 § původní znění odděl./E

H 

+ 357, 321, 6 

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 360, 318, 7 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 539, 70, 78 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFD: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 40, právní východisko 9 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 19 

1. část: „připomíná Komisi ... na ochranu plurality sdělovacích prostředků,“ 

2. část: „včetně právního rámce ... minimální standardy pro členské státy“ 
 

§ 24 

1. část: celé znění kromě slov „právní“ a „právní“  

2. část: tato slova 
 

§ 32 

1. část: „zdůrazňuje význam … obeznámit s těmito společnými evropskými standardy 

širokou veřejnost;“ 

2. část: „domnívá se, že Komise ... představit zprávu Parlamentu a Radě“ 

3. část: „a předložit návrhy veškerých kroků a opatření, které ze závěrů zprávy vyplynou ;“ 
 

§ 33 

1. část: celé znění kromě slov „legislativní“ a „stejně jako případné uplatnění článku 7 SEU“ 

2. část: „legislativní“ 

3. část: „stejně jako případné uplatnění článku 7 SEU“ 
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§ 34 

1. část: „znovu vyzývá Komisi, aby provedla přezkum a změny směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách“ 

2. část: „a rozšířila její oblast působnosti o minimální standardy ... který zaručí účinnou 

pluralitu“ 

3. část: „v této souvislosti vyzývá Komisi, aby provedla přezkum a změny ... aby bylo 

zajištěno provádění jejich rozhodnutí“ 

4. část: „vyzývá Komisi, aby v rámci tohoto přezkumu ... posílila status a úlohu 

vnitrostátních regulačních orgánů uvedených v článcích 29 a 30 směrnice 

o audiovizuálních médiích“ 
 

§ 35 

1. část: „vyzývá Komisi ... nezávislosti orgánů dohledu nad sdělovacími prostředky;“ 

2. část: „vyzývá Komisi ... zprávu Skupiny na vysoké úrovni pro svobodu a pluralitu 

sdělovacích prostředků,“ 

3. část: „a především vypracování návrhu pro stanovení zásad EU pro pluralitu a svobodu 

sdělovacích prostředků ;“ 
 

odův. N 

1. část: „vzhledem k tomu, že Parlament ... aby přijala náležitá opatření,“ 

2. část: „mimo jiné návrh legislativní iniciativy v této věci;“ 
 

Různé 

Renate Weber předložila následující ústní pozměňovací návrh k bodu 24: 

„ 24. zdůrazňuje, že je třeba prosazovat etickou žurnalistiku ve sdělovacích prostředcích; vyzývá 

Evropskou komisi, aby navrhla právní nástroj (např. prostřednictvím doporučení, jako doporučení ze 

dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď 

v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních 

služeb) pro zajištění toho, aby členské státy vyzvaly odvětví sdělovacích prostředků k vypracování 

profesních standardů a etických kódů, které zahrnou povinnost uvádět a rozlišovat ve zpravodajství 

mezi fakty a názory, nutnost přesnosti, nestrannosti a objektivity, respektování soukromí, povinnost 

opravit mylné informace a právo na odpověď; tento právní rámec by měl předpokládat vytvoření 

nezávislého regulačního orgánu pro odvětví sdělovacích prostředků, který by fungoval nezávisle na 

politických či jiných vnějších zásazích a který by mohl řešit stížnosti týkající se tisku, jež by se opíraly 

o profesní standardy a etické kódy, a měl by pravomoc uvalit přiměřené sankce;“ 
 

 

14. Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody 

Zpráva: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013) 

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

připomínky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 EFD JH - 38, 598, 31 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 569, 105, 10 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 401, 124, 166 

4/JH + 556, 98, 21 

§ 6 § původní znění dílč.   

1/JH + 572, 74, 41 

2/JH + 568, 73, 36 

3/JH + 559, 108, 18 

4/JH + 553, 116, 17 

5/JH + 571, 97, 16 

6/JH + 550, 108, 21 

7/JH + 502, 161, 23 

§ 10 § původní znění JH + 616, 29, 42 

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 537, 126, 23 

3 +  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 20 § původní znění dílč.   

1/JH + 620, 50, 18 

2/JH + 560, 103, 19 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

§ 21 § původní znění JH + 559, 47, 71 

§ 22 § původní znění JH + 622, 51, 16 

§ 28 § původní znění dílč.   

1/JH + 633, 41, 17 

2/JH + 629, 4, 53 

§ 33 33 původní znění JH + 621, 9, 58 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 397, 259, 36 

§ 44 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 52 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 400, 278, 13 

§ 58 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. S § původní znění JH + 681, 4, 8 

hlasování: usnesení (celé znění)  

(výbor EMPL) 

JH + 502, 138, 49 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: §§ 28, 33 a odův. S 

EFD: pn.1, §§ 3, 5, 6, 10, 22, 28 a konečné hlasování 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 12, 20, 21 a konečné hlasování 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 58 

1. část: „s politováním konstatuje, že systémy třetího pilíře jsou většinou nákladnější, 

rizikovější a méně transparentní než systémy prvního pilíře;“ 

2. část: „požaduje, aby byl třetí pilíř stabilní, spolehlivý a udržitelný;“ 
 

EFD: 

§ 3 

1. část: celé znění kromě slov „v jehož důsledku by většina členských států musela za 

přísného dodržování zásad řádné správy veřejných financí konsolidovat své rozpočty 

a zavádět hospodářské reformy;“ 

2. část: tato slova 
 

§ 28 

1. část: „konstatuje, že mnohé členské státy ... a nebyla s nimi v rozporu;“ 

2. část: „připomíná, že důchody zůstávají v pravomoci členských států ... specifické rysy 

zaměstnaneckých důchodových systémů;“ 
 

GUE/NGL: 

§ 6 

1. část: celé znění kromě slov „jež tvoří kombinace ... dostupný všem dotčeným 

pracovníkům“, „nebo v kombinaci ... nebo právních předpisech)“, „náhradní“, 

„založený na předchozí mzdě pracovníka“, „který bude pokud možno doplněn: ... 

důchodový systém v souvislosti se zaměstnáním“ a „vyzývá členské státy, aby 

zvážily ... pokud ještě neexistují"  

2. část: „jež tvoří kombinace ... dostupný všem dotčeným pracovníkům“ 

3. část: „nebo v kombinaci ... nebo právních předpisech)“,  

4. část: „náhradní“ 

5. část: „založený na předchozí mzdě pracovníka“ 

6. část: „který bude pokud možno doplněn: ... důchodový systém v souvislosti se 

zaměstnáním“ 

7. část: „vyzývá členské státy, aby zvážily ... pokud ještě neexistují“  
 

§ 12 

1. část: celé znění kromě slov „přičemž ve většině členských států je třeba přihlédnout 

k nutnosti zvýšit počet započitatelných let,“ a „alespoň“ 

2. část: „přičemž ve většině členských států je třeba přihlédnout k nutnosti zvýšit počet 

započitatelných let,“  

3. část: „alespoň“ 
 

§ 14 

1. část: celé znění kromě slov „rozvoj doplňkového zaměstnaneckého a soukromého 

důchodového spoření“ 

2. část: 

 

tato slova 
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§ 20 

1. část: celé znění kromě slov „a spolu se sociálními partnery posoudit nutnost zajistit, aby 

zákonem stanovený věk pro odchod do důchodu i věk skutečného odchodu do 

důchodu byly udržitelné a přiměřené zvyšující se průměrné délce života,“  

2. část: tato slova 
 

PPE: 

§ 42 

1. část: celé znění kromě slov „ zahrnovat ustanovení, že obdobné produkty podléhají 

stejným obezřetnostním normám, a“  

2. část: tato slova 
 

§ 44 

1. část: celé znění kromě slov „nesmí pouze“ a „ale také musí uplatňovat zásadu „stejné 

riziko, stejná pravidla“ v rámci každého vnitrostátního systému a příslušného pilíře;“  

2. část: „nesmí pouze“ a „ale také musí uplatňovat zásadu „stejné riziko, stejná pravidla“ 

v rámci každého vnitrostátního systému a příslušného pilíře;“  
 

§ 46 

1. část: celé znění kromě slov „že pokud by tyto požadavky měly být později zavedeny,“ 

2. část: tato slova 
 

§ 52 

1. část: „poukazuje na to, že ... ziskové nebo neziskové povaze konkrétního poskytovatele;“ 

2. část: „uznává, že vzhledem k hospodářské soutěží ... a mohli požívat stejné míry 

obezřetnostní ochrany;“ 
 

EFD, GUE/NGL: 

§ 5 

1. část: celé znění kromě slov „důkladně posoudily nutnost reformovat důchodové systémy 

v rámci prvního pilíře“, „s přihlédnutím k měnící se průměrné délce života“ 

a „a měnícího se poměru mezi důchodci, nezaměstnanými a ekonomicky aktivními 

lidmi –. aby“ 

2. část: „důkladně posoudily nutnost reformovat důchodové systémy v rámci prvního pilíře“ 

3. část: „s přihlédnutím k měnící se průměrné délce života“ 

4. část: „a měnícího se poměru mezi důchodci, nezaměstnanými a ekonomicky aktivními 

lidmi –. aby“ 
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15. Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům 

Zpráva: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013) 

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

připomínky 

§ 6 § původní znění JH + 582, 35, 69 

§ 7 § původní znění JH + 643, 18, 14 

§ 9 § původní znění JH + 561, 110, 16 

§ 11 § původní znění JH + 644, 21, 11 

§ 13 § původní znění JH + 558, 91, 20 

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 22 § původní znění JH + 562, 115, 17 

§ 23 § původní znění JH + 642, 21, 18 

§ 24 § původní znění JH + 617, 31, 43 

§ 25 § původní znění JH + 526, 113, 47 

§ 36 § původní znění JH + 627, 19, 24 

§ 48 § původní znění JH + 600, 24, 51 

§ 60 § původní znění JH + 630, 26, 11 

za § 64 1 výbor DEVE EH + 371, 302, 14 

§ 68 § původní znění JH + 598, 19, 66 

za § 70 2 výbor DEVE  +  

odův. I § původní znění  + pozměněn ústně 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: §§ 9, 13, 22, 25 

S&D: §§ 6, 7, 11, 23, 24, 36, 48, 60, 68 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 15 

1. část: „vítá americký zákon ... bojovat proti přeshraničním daňovým podvodům a daňovým 

únikům;“ 

2. část: „vyjadřuje však politování nad tím, že … na ochranu údajů;“ 
 

Různé 

 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění I: 

I. „vzhledem k tomu, že v zemích zapojených do programů pomoci došlo v posledních letech, kdy 

zintenzivnily výběr daní a v souladu s návrhy trojky zrušily zvýhodnění, k přesunu mnoha velkých 

podniků, které tyto země opustily s cílem využít daňových výhod nabízených jinými zeměmi;“ 
 

 

16. Výroční zpráva o daních jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu 

Zpráva: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013) 

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

připomínky 

§ 20 § původní znění JH + 527, 121, 26 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 20 
 


