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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. Žádost, aby byla Czesław Adam Siekierski zbaven imunity 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh rozhodnutí  +  

 

 

 

2. Žádost, aby byla Czesław Adam Siekierski zbaven imunity 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh rozhodnutí  +  

 

 

 

3. Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a 

Středozemním moři ***I 

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-40 výbor  +  

čl. 8 za § 6 41 S&D JH + 614, 11, 72 

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH hlasování 

odloženo 

(čl. 61 odst. 2 

jednacího řádu) 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: pn. 41 
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4. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

Zpráva: Werner Langen (A8-0368/2015) 

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

poznámky 

za § 4 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 339, 356, 5 

za § 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

za § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § původní znění odděl./E

H 

- 315, 340, 50 

§ 14 § původní znění odděl. +  

za § 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 + 40 poslanců  +  

za § 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § původní znění odděl. +  

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 390, 296, 23 

§ 41 § původní znění odděl. +  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 54 § původní znění odděl. +  

za § 54 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 61 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 63 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 503, 179, 28 

§ 65 § původní znění odděl. +  

§ 66 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 75 § původní znění odděl./E

H 

- 224, 312, 176 

§ 76 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 533, 140, 37 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 78 § původní znění odděl. +  

§ 81 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 562, 124, 25 

§ 84 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 385, 317, 9 

§ 86 § původní znění odděl./E

H 

- 210, 472, 29 

§ 87 § původní znění odděl./E

H 

+ 367, 320, 19 

§ 88 § původní znění odděl. +  

§ 89 § původní znění JH + 546, 128, 33 

za § 89 nový podnázev 1 PPE  +  

§ 94 § původní znění odděl. +  

za § 99 nový podnázev 2 PPE  +  

§ 104 § původní znění odděl. +  

§ 105 § původní znění odděl./E

H 

+ 401, 295, 15 

§ 106 § původní znění odděl./E

H 

+ 340, 330, 38 

§ 107 § původní znění odděl. +  

§ 111 § původní znění odděl. +  

§ 112 § původní znění odděl. +  

§ 113 § původní znění odděl. +  

za práv. východ. 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. H § původní znění odděl. +  

odův. P § původní znění odděl./E

H 

+ 422, 267, 22 

za odův. Q 5 GUE/NGL EH - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 500, 137, 73 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 63 (2. část), 76 (3. část), 81 (2. část), 89 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: § 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, odův. P 

GUE/NGL: §14, 54, 65 94, odův. H 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 60 

1. část: celé znění kromě slov „k otázce definice trhu“ a „úzce vnitrostátní přístup, který;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 61 

1. část: celé znění kromě slov „má-li být bankovní unie dokončena“ 

2. část: tato slova 

 
§ 63 

1. část: celé znění kromě slov „že jakmile bude dokončena bankovní unie“ 

2. část: tato slova 

 
§ 81 

1. část: celé znění kromě slov „domnívá se, že vzhledem k úrovni integrace musí jít EU nad 

rámec návrhů, které byly představeny v projektu OECD pro řešení problémů 

oslabování daňové základny a přesouvání zisku a spočívají v koordinaci a 

sbližování, a musí se zaměřit na boj proti všem formám škodlivé daňové soutěže na 

vnitřním trhu; zdůrazňuje však, že přístup OECD se stále zakládá na „měkkém“ 

právu a že její činnost musí být na úrovni EU doplněna řádným legislativním 

rámcem, má-li řešit potřeby jednotného trhu, tj. formou směrnice namířené proti 

oslabování daňové základny a přesouvání zisku, která bude přísnější než příslušná 

iniciativa OECD v oblastech, které nejsou dostatečně pokryty;“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 35 

1. část: celé znění kromě slov „aby důkladně prozkoumala dominantní postavení společnosti 

Google na trhu v oblasti přímé rezervace hotelů a“ 

2. část: tato slova 
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§ 73 

1. část: celé znění kromě slova „státní“ 

2. část: toto slovo 

 
GUE/NGL: 

§ 5 

1. část: „vyzývá Komisi, aby ukončila sociální dumping, a zdůrazňuje, že rozhodnutí v 

oblasti politiky hospodářské soutěže musí přihlížet zejména k sociálnímu dopadu“ 

2. část: „v odlehlých a izolovaných regionech;“ 

 
§ 46 

1. část: „znovu opakuje, že strukturální fondy EU nesmí být využívány takovým způsobem, 

který by přímo či nepřímo podporoval přesunutí služeb či výroby do jiných 

členských států, například zavedením čekací lhůty pro podniky, které jsou příjemci 

těchto finančních prostředků; zdůrazňuje, že státní podpora je někdy nezbytná z 

hlediska zajištění poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, například v 

odvětvích energetiky, dopravy a telekomunikací; zdůrazňuje, že státní intervence je 

často nejúčinnějším nástrojem politik pro zajištění poskytování služeb, které mají 

klíčový význam pro zachování hospodářských a sociálních podmínek“ 

2. část: „v izolovaných, odlehlých a okrajových regionech a na ostrovech v Unii;“ 

 
§ 66 

1. část: celé znění kromě slov „spotřebitelů a“ a „nikoli jednotlivých společností nebo 

veřejných subjektů;“ 

2. část: „spotřebitelů a“ 

3. část: „nikoli jednotlivých společností nebo veřejných subjektů;“ 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

1. část: „zastává názor, že spravedlivá daňová soutěž patří k ustavujícím prvkům vnitřního 

trhu, avšak že je třeba – nehledě na nekalou daňovou soutěž – zabránit primární 

pravomoci členských států“ kromě slov „spravedlivá daňová soutěž patří k 

ustavujícím prvkům vnitřního trhu, avšak že je třeba“ a „zabránit primární 

pravomoci členských států“ 

2. část: „spravedlivá daňová soutěž patří k ustavujícím prvkům vnitřního trhu, avšak že je 

třeba“ a „zabránit primární pravomoci členských států“ 

3. část: „například pomocí harmonizovaných daňových základů, výměny informací mezi 

daňovými orgány a zákonem stanovené výslovné možnosti kontrolovat pohyb 

kapitálu, pokud to bude nezbytné pro řádné fungování daňového systému v Unii; 

domnívá se, že zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob (CCCTB) by zvýšilo transparentnost systému; domnívá se, že 

otázku konsolidace lze řešit později a tento požadavek by neměl být překážkou 

rychlému zavedení CCCTB;“ 
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ECR, PPE: 

§ 84 

1. část: „vítá, že komisařka pro hospodářskou soutěž hodlá reorganizovat kontroly státní 

podpory a docílit spravedlivého daňového zatížení pro všechny; očekává, že předtím 

bude vypracováno nezávislé a vyčerpávající hodnocení“ 

2. část: „a vyzývá členské státy, aby Parlamentu poskytly všechny vyžádané 

dokumenty, zaujaly konstruktivní postoj a přestaly blokovat pokrok v této oblasti, 

přičemž je třeba mít na paměti, že různé členské státy musí reagovat na různé 

politické imperativy na základě své zeměpisné polohy, velikosti, fyzických i jiných 

charakteristik a stavu svého hospodářského a sociálního rozvoje;“ 

3. část: „vybízí k revizi pokynů ke státním podporám v daňové oblasti tak, aby se 

vztahovaly na případy nekalé hospodářské soutěže, které překračují rámec daňových 

rozhodnutí a převodů;“ 
 

 

5. Úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při podpoře 

základních hodnot EU 

Zpráva: Julie Ward (A8-0373/2015) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF EH - 75, 558, 69 

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 315, 396, 1 

hlasování: usnesení (celé znění)   (výbor CULT) JH + 554, 147, 12 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 7 

1. část: „poukazuje na význam včasného začleňování a vzdělávání oddělených komunit,“ 

2. část: „jejichž chování odporuje základním evropským hodnotám;“ 
 

 

6. Hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU 

Zpráva: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

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

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

poznámky 

§ 2 § původní znění odděl. +  

§ 6 § původní znění odděl. +  

§ 22 § původní znění odděl. +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 46 § původní znění odděl. +  

§ 59 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 575, 106, 32 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 2, 6, 22, 46 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

odův. A 

1. část: celé znění kromě slova „neuplatňovala“ 

2. část: tato slova 
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§ 24 

1. část: „všímá si úspěchů při vytváření bankovní unie a zdůrazňuje její zásadní úlohu při 

řešení vzájemné závislosti mezi vládami a bankami a snižování systémových rizik 

pomocí společných opatření; bere na vědomí postupné dokončování bankovní unie; 

zdůrazňuje, že je nutné plné a včasné uplatňování stávajících právních předpisů;“ 

2. část: „bere na vědomí diskuse o evropském systému pojištění vkladů, na jehož formování 

bude mít Parlament vliv jako spolutvůrce právních předpisů; zdůrazňuje cíl zabránit 

morálnímu hazardu a zajistit, že vůdčím tématem zůstane zásada odpovědnosti; 

kritizuje malou citlivost vůči riziku při výpočtu příspěvků do Jednotného fondu pro 

řešení krizí; oceňuje úsilí dokončit nařízení týkající se strukturální reformy bank;“ 

 
§ 26 

1. část: „opakuje, že jsou zapotřebí rovné podmínky v EU, také pokud jde o banky v rámci 

jednotného mechanismu dohledu a banky neúčastnících se členských států, a 

podněcuje k plnému začlenění členských států mimo eurozónu do bankovní unie, 

přičemž si je vědom toho, že již v současné době některé prvky umožňují 

dobrovolnou účast; vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude pokračovat rozvíjení 

jednotného trhu a současně bude brán ohled na vnitrostátní specifika;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby dále uplatňovala důrazný přístup – pokud jde o regulaci a 

dohled – k „paralelnímu“ nebo „stínovému bankovnictví“ s cílem zmírnit systémová 

rizika a zlepšit transparentnost; vítá zásadní kroky, jichž se podařilo dosáhnout při 

regulaci evropského pojišťovnictví tím, že je od 1. ledna 2016 uplatňována směrnice 

Solventnost II, které musí být vyhodnocena a možná ještě dále rozpracována, 

přičemž je třeba mít na zřeteli mezinárodní rámec pro globální systémově důležité 

pojistitele;“ 

 
§ 59 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje, že je důležité provést podrobné posouzení 

dopadů a analýzu nákladů a přínosů veškerých budoucích právních předpisů, aby se 

prokázala jejich přidaná hodnota, zejména co se týče hospodářského růstu a 

vytváření pracovních míst; poukazuje na to, že posouzení dopadů a analýza nákladů 

a přínosů by měly zahrnovat podrobná hodnocení dopadu opatření úrovně 2, která 

tvoří významnou součást regulačního rámce EU v oblasti financí;“ 

2. část: tato slova 
 

 

7. Vnější faktory, které jsou překážkou podnikání žen v Evropě 

Zpráva: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2 +  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § původní znění JH + 367, 289, 56 

§ 29 § původní znění odděl. +  

§ 30 § původní znění odděl. +  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 39 § původní znění odděl. +  

odův. D § původní znění odděl. +  

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. L § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. X § původní znění odděl. +  

odův. Z § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 532, 100, 80 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 22 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 11, 29, 39 

ECR: odův. D, X, Z, § 5, 9, 30 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. L 

1. část: „vzhledem k tomu, že na podnikání žen i na jejich zapojení do pracovního trhu má 

vliv rozdělení rodinných povinností mezi ženy a muže, přičemž pokud jde o 

ekonomickou nezávislost žen, musí být zajištěna rovnováha mezi pracovním a 

soukromým životem;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že čtvrtina členských států neumožňuje otcovskou dovolenou;“ 

 
§ 1 

1. část: „vybízí členské státy, aby uznaly hodnotu podnikání žen pro své ekonomiky a 

překážky, které je nutno překonat; vyzývá členské státy a regiony, aby předložily 

konkrétní strategie na podporu kultury podnikání žen, jež zohlední činnost, která 

probíhá v souvislosti s potřebami, motivy a podmínkami pro odstranění genderových 

stereotypů,“ 

2. část: „odlišné styly řízení a vedení a nové způsoby organizace a řízení podniků;“ 

 
§ 5 

1. část: „vyzývá členské státy, aby v zájmu uznání příspěvku žen podnikatelek v sociální 

oblasti shromažďovaly na regionální úrovni údaje členěné podle pohlaví, včetně 

údajů o různých oblastech podnikání žen, a aby pravidelně podávaly zprávy o jejich 

počtu; doporučuje, aby byly údaje shromažďovány a konsolidovány na evropské 

úrovni s podporou Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a Eurostatu; 

doporučuje, aby bylo hledisko rovnosti žen a mužů začleňováno kvalifikovanými 

genderovými odborníky do metodiky všech výzkumů zaměřených na podnikání, 

sociální ekonomiku a sociální podniky“ 

2. část: „a aby byla zvláštní pozornost věnována zkušenostem žen s několika 

marginalizovanými identitami;“ 

 
§ 9 

1. část: celé znění kromě slov „připomíná, že rodičovská a otcovská dovolená může mít 

pozitivní dopad na účast žen na trhu práce, a vybízí členské státy, aby pokud tak 

ještě neučinily, zvážily zavedení otcovské dovolené;“ a „včetně legislativních 

návrhů“ 

2. část: tato slova 
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ECR: 

odův. J 

1. část: „vzhledem k tomu, že rozhodnutí stát se osobou samostatně výdělečně činnou je 

aktem seberealizace, který však vyžaduje velkou míru odhodlání; vzhledem k tomu, 

že vysoká zodpovědnost vede k mimořádně dlouhé pracovní době, a proto by 

samostatná výdělečná činnost neměla být vnímána jako pouhý dodatečný zdroj 

příjmů;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že ženy-podnikatelky mohou skloubit rodinný život a práci 

pouze tehdy, umožňují-li to vnější okolnosti, tj. pokud je k dispozici vhodná péče o 

děti a otcové hrají aktivní úlohu při poskytování péče a zajišťování chodu 

domácnosti;“ 

 
§ 11 

1. část: celé znění kromě slov „a vybízet muže k větší účasti na domácích pracích a péči o 

závislé členy rodiny,“ a „povinné“ 

2. část: „a vybízet muže k větší účasti na domácích pracích a péči o závislé členy rodiny,“ 

3. část: „povinné“ 

 
§ 36: 

1. část: „s obavami poukazuje na to, že ženy často podceňují své znalosti, což je možný 

důsledek stereotypů zakořeněných ve společnosti, a že častěji než muži přiznávají 

nedostatek podnikatelských dovedností, sebevědomí, asertivity a ochoty podstupovat 

riziko při zakládání podniků,“ 

2. část: „z čehož plyne nutnost motivačních a podpůrných psychologických programů na 

podporu sebevědomí podnikatelek;“ 

 
PPE, ECR: 

§ 14 

1. část: celé znění kromě slov „a pro poskytování finanční podpory a podpory související se 

zdaněním“ 

2. část: „a pro poskytování finanční podpory a podpory související se zdaněním“ kromě slov 

„finanční“ a „a podpory související se zdaněním“ 

3. část: „finanční“ a „a podpory související se zdaněním“ 
 

 

8. Politiky zaměřené na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí 

Zpráva: Marek Plura (A8-0366/2015) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 2 § původní znění odděl. +  

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 9 § původní znění odděl. +  

§ 14 § původní znění odděl. +  

§ 17 § původní znění odděl. +  

§ 18 § původní znění odděl. +  

§ 19 § původní znění odděl. +  

§ 20 § původní znění odděl./E

H 

- 352, 355, 4 

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 25 § původní znění odděl. +  

§ 28 § původní znění odděl. +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 35 § původní znění odděl. +  

§ 37 § původní znění odděl. +  

§ 38 § původní znění odděl. +  

§ 43 § původní znění odděl. +  

§ 44 § původní znění odděl. +  

§ 49 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 50 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 54 § původní znění odděl. +  

§ 60 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 62 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 340, 312, 56 

§ 63 § původní znění odděl. +  

§ 64 § původní znění odděl. +  

§ 65 § původní znění odděl. +  

§ 66 § původní znění odděl. +  

§ 67 § původní znění odděl. +  

§ 68 § původní znění odděl. +  

§ 69 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 70 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 75 § původní znění odděl. +  

odův. J § původní znění odděl. +  

odův. M § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Q § původní znění odděl. +  

odův. R § původní znění odděl. +  

odův. S § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 604, 67, 44 
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Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 18, 19 

ENF: odův. J, Q, R, S, § 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 34 

1. část: „upozorňuje na nedostatky v kvalitě profesního poradenství v členských státech;“ 

2. část: „zdůrazňuje potřebu zvyšování kvality profesního poradenství ve školách a zajištění 

soustavné odborné přípravy profesních poradců, tak aby byli schopni kvalifikovaně 

pomoci studentům a žákům při výběru vhodné profesní dráhy;“ 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

1. část: celé znění kromě slova „posílit evropskou konkurenceschopnost“ 

2. část: tato slova 

 
§ 22 

1. část: celé znění kromě slov „domnívá se, že veřejné orgány, odvětví vzdělávání, podniky 

a občanská společnost jsou odpovědné za propagaci podnikání; opětovně poukazuje 

na nezbytnost rozvoje mezipodnikové mobility;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 62 

1. část: celé znění kromě slov „připomíná proto význam pracovní mobility pro 

konkurenceschopný trh práce a“ 

2. část: tato slova 

 
ECR: 

§ 33 

1. část: celé znění kromě slov „nedílnou součástí učebních osnov a“ 

2. část: tato slova 

 
ENF: 

odův. M 

1. část: „vzhledem k tomu, že finanční krize z roku 2008 vytvořila nové překážky bránící 

mladým lidem v přístupu na trh práce,“ 

2. část: „přičemž je známo, že nezaměstnaní mladí lidé nacházejí oproti ostatním 

nezaměstnaným obtížněji uplatnění v hospodářské soutěži, protože mají obecně 

méně zkušeností;“ 

 
§ 5 

1. část: „vítá nástroje pro rozvoj dovedností a předvídání potřeb v oblasti dovedností 

navržené Komisí;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že tento rozvoj by měl povzbuzovat rozvoj dovedností v přírodních 

vědách, technologiích, inženýrství a matematice (STEM), jež jsou v hospodářství 

velmi užitečné; zdůrazňuje však, že je zapotřebí ambicióznějších opatření a investic; 

domnívá se, že předvídání budoucích potřeb dovedností nutně vyžaduje výraznou 

účast všech zainteresovaných subjektů na trhu práce, a to na všech úrovních;“ 
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§ 8 

1. část: celé znění kromě slov „tj. podnikatelských dovedností a dovedností v oblasti 

informačních a komunikačních technologií, vycházejících z nejnovějších poznatků, 

dále prostřednictvím prosazování vzájemného učení a výměny osvědčených postupů 

a také snazšího přístupu k možnostem odborné přípravy“ 

2. část: tato slova 

 
§ 24 

1. část: celé znění kromě slov „vyzdvihuje důležitost mikrofinancování a programu EU pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a také investičního plánu pro Evropu pro 

dosažení těchto cílů;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 49 

1. část: „je znepokojen skutečností, že podle výsledků posledního šetření PISA (Program pro 

mezinárodní hodnocení žáků) došlo v některých členských státech Evropské unie k 

propadu;“ 

2. část: „vybízí členské státy, aby v zájmu splnění cílů strategie Evropa 2020 zařadily 

vzdělání mezi své hlavní priority;“ 

 
§ 50 

1. část: celé znění kromě slov „domnívá se, že sdílení osvědčených postupů v této oblasti by 

přispělo ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 51 

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

2. část: tato slova 

 
§ 60 

1. část: „vybízí členské státy, aby do vzdělávacího procesu urgentně začlenily nové 

technologie a aby na všech úrovních a ve všech formách vzdělávání a odborné 

přípravy zintenzivnily a zlepšily odbornou přípravu v oblasti informačních a 

komunikačních technologií a digitálních dovedností, a to i pro vzdělávací personál, s 

cílem poskytovat více akademických titulů a učebních plánů v oblasti digitálních 

dovedností a motivovat mladé lidi ke studiu informačních a komunikačních 

technologií a k práci v těchto oborech;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že je zapotřebí vybudovat ve školách a na univerzitách lepší 

technologickou základnu a zajistit potřebnou infrastrukturu; zdůrazňuje navíc v 

tomto směru důležitost otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), které zajišťují 

přístup ke vzdělávání pro všechny a zlepšují zaměstnatelnost tím, že podporují 

proces celoživotního učení; znovu připomíná, že je třeba podporovat dívky a mladé 

ženy ve studiu informačních a komunikačních technologií;“ 
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§ 69 

1. část: „zdůrazňuje, že rozvíjení dovedností by se v případě, že bude prováděno v rámci 

ucelené koncepce, mohlo stát mechanismem zajišťujícím a podporujícím rovné 

příležitosti osobám“ 

2. část: „ze znevýhodněných skupin, včetně znevýhodněných menšin, zejména pro děti a 

mladé lidi z rodin žijících v chudobě, pro dlouhodobě nezaměstnané, znevýhodněné 

přistěhovalce a osoby se zdravotním postižením; zdůrazňuje, že mimořádný význam 

pro vytváření produktivní a vysoce kvalifikované pracovní síly uplatnitelné na trhu 

práce má prevence a celoživotní podpora a poradenství pro znevýhodněné skupiny 

poskytované už od nejranějších fází; zdůrazňuje dále potřebu podpory a rozvoje 

dovedností prostřednictvím školení pro zaměstnavatele, náborové pracovníky a 

personalisty s cílem podpořit začleňování znevýhodněných skupin na trh práce; 

zdůrazňuje, že začleňování nejvíce znevýhodněných osob předpokládá náležité 

proškolení zaměstnavatelů, pracovníků personálních oddělení a učitelů, které by 

mělo vést k tomu, že osobám ve společnosti nejvíce znevýhodněným se dostane co 

nejvhodnější podpory, která umožní jejich co nejúčinnější integraci; znovu 

zdůrazňuje důležitost všeobecného přístupu ke vzdělání pro všechny;“ 

 
§ 70 

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

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 4 

1. část: „důrazně připomíná, že na jedné straně máme v Evropské unii 24 miliony 

nezaměstnaných včetně 7,5 milionu mladých lidí, kteří nepracují, nevzdělávají se ani 

se odborně nepřipravují, a na druhé straně dva miliony volných pracovních míst; 

konstatuje, že existuje mnoho nezaměstnaných mladých lidí, jejichž vysoká 

kvalifikace neodpovídá poptávce trhu práce; zdůrazňuje proto potřebu budovat silná 

partnerství mezi místními orgány, službami v odvětví vzdělávání a zaměstnanosti – 

obecně orientovanými i specializovanými–  sociálními partnery i podnikatelskou 

sférou pro podporu vytváření, provádění a sledování krátkodobých a střednědobých 

trvale udržitelných strategií podporujících začlenění a kvalitu i akčních plánů v 

oblasti zaměstnanosti;“ kromě slov „a na druhé straně dva miliony volných 

pracovních míst;“ 

2. část: „a na druhé straně dva miliony volných pracovních míst;“ 

3. část: „vyzývá k užší a strukturální spolupráci a interakci mezi sférou vzdělávání a 

odborné přípravy, veřejné správy, podnikání a občanskou společností, zejména 

studentskými a mládežnickými organizacemi, která umožní lépe sladit nabízené 

dovednosti s potřebami trhu práce, a to i prostřednictvím možností, které mladým 

lidem nabídnou druhou šanci, což umožní dosahovat co nejvyšší kvality vzdělávání 

a odborné přípravy;“ 

4. část: „zdůrazňuje, že tato lepší spolupráce má rovněž zásadní význam pro účinné 

uplatňování systému záruk pro mladé lidi;“ 

 
ECR, ENF: 

§ 21 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje potřebu poskytnout mladým vzdělání, jež je 

připraví na podnikání v nejširším možném rozsahu;“ a „aby do osnov bylo zařazeno“ 

2. část: „zdůrazňuje potřebu poskytnout mladým vzdělání, jež je připraví na podnikání v 

nejširším možném rozsahu;“ 

3. část: „aby do osnov bylo zařazeno“ 
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9. Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

Zpráva: Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

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

poznámky 

§ 1 14 ENF  -  

za § 4 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ původní znění odděl. +  

za § 8 1 S&D EH - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 -  

2/EH + 431, 279, 2 

§ 19 § původní znění odděl. +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 623, 83, 9 

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/EH + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

za § 38 22 ECR  -  

§ 47 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE EH + 445, 238, 29 

§ původní znění dílč.   

1/JH ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 523, 187, 5 

§ 62 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 584, 128, 1 

§ 63 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 64 § původní znění dílč.   

1/JH + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR JH - 234, 473, 5 

§ původní znění JH + 486, 120, 101 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 67 § původní znění JH + 569, 126, 6 

§ 68 § původní znění JH + 528, 130, 53 

§ 71 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 87 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 88 2 S&D EH - 271, 382, 51 

§ 89 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 92 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2 +  

za § 100 podnázev 4.1 7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § původní znění odděl. +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

za § 121 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF EH - 72, 630, 5 

odův. D 12 ENF  -  

odův. F 13 ENF  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 551, 88, 39 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 47 (2. část), 59 (2. část), 64 (1. část), 68, pn. 23 

EFDD § 34 (2. část), 53 (1. část), 62 (2. část), 65, 67, 68 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE: § 8 

GUE/NGL: § 53 
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Žádosti o dílčí hlasování 

ECR 

§ 30 

1. část: „zdůrazňuje, že další harmonizace doručování zásilek ze strany Komise by neměla 

vést k nižší úrovni sociální ochrany a horším pracovním podmínkám doručovatelů 

zásilek,“ 

2. část: „ať už je jejich zaměstnanecký status jakýkoli; žádá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že budou dodržována práva pracovníků v tomto odvětví, pokud jde o 

systémy sociálního zabezpečení a právo na protestní akce v kolektivním 

vyjednávání;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že poskytování sociálního zabezpečení je v pravomoci členských 

států;“ 

 
§ 47 

1. část: „domnívá se, že má-li se předcházet narušení trhu, vyhýbání se daňovým 

povinnostem a daňovým únikům a má-li být vytvořen jednotný digitální trh, je 

zapotřebí větší koordinace v oblasti zdaňování“ a „a sice s patřičným ohledem na 

vnitrostátní pravomoci“ 

2. část: „což bude mimo jiné vyžadovat zavedení společného konsolidovaného základu daně 

z příjmu právnických osob v celé EU,“ 

 
§ 59 

1. část: celé znění kromě slova „harmonizovaný“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 63 

1. část: „zdůrazňuje, že princip „země původu“ zakotvený ve směrnici SMAS je nezbytným 

předpokladem pro přeshraniční poskytování audiovizuálního obsahu a milníkem na 

cestě k vytvoření společného trhu služeb; poukazuje zároveň na to, že tento princip 

nebrání dosažení sociálních a kulturních cílů a neomezuje potřebu přizpůsobit právní 

předpisy EU mimo směrnici SAMS;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že aby se zabránilo spekulativnímu výběru jurisdikce, měly by být 

země původu zisku z reklamy, jazyk služby a cílové publikum, stejně jako obsah 

považovány za součást kritérií pro stanovení nebo právní spory ohledně „země 

původu“ audiovizuálního mediálního obsahu;“ 

 
§ 64 

1. část: „domnívá se, že směrnice SAMS by se měla vztahovat na všechny, včetně 

poskytovatelů on-line platforem audiovizuálních sdělovacích prostředků a 

uživatelských rozhraní, neboť jde o audiovizuální mediální služby;“ 

2. část: „zdůrazňuje význam pravidel zaměřených na rozsáhlejší dostupnost legálních 

obsahů a informací s cílem posilovat svobodu médií, pluralitu a nezávislý výzkum a 

současně zaručit dodržování zásady nepřípustnosti diskriminace, která chrání 

jazykové a kulturní rozmanitosti; zdůrazňuje, že aby byla zajištěna zásada 

dostupnosti audiovizuálního obsahu veřejného zájmu, mohou členské státy zavést 

zvláštní pravidla, jejichž cílem chránit kulturní a jazykovou rozmanitost a 

rozmanitost informací, názorů a médií, chránit děti, mládež nebo menšiny a 

spotřebitele obecně; požaduje zavedení opatření, která by zajistila, aby byly 

audiovizuální mediální služby dostupné pro zranitelné skupiny; naléhavě Komisi 

vyzývá, aby podporovala zákonnou nabídku audiovizuálních mediálních obsahů a to 

tím, že bude podporovat nezávislá evropská díla;“ 
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§ 81 

1. část: „vyzývá členské státy k zajištění toho, aby politika v oblasti zaměstnanosti a 

sociálních věcí vyhovovala potřebám v oblasti digitálních inovací a podnikání a 

růstu ekonomiky sdílení a jejímu potenciálu pro flexibilnější formy zaměstnanosti 

určením nových forem zaměstnanosti a posouzením potřeb modernizace právních 

předpisů v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti,“ 

2. část: „aby stávající pracovní práva a systémy sociálního zabezpečení mohly být 

zachovány i v digitálním světě práce;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že poskytování sociálního zabezpečení je v pravomoci členských států; 

vyzývá Komisi, aby určila osvědčené postupy v této oblasti a usnadnila jejich 

výměnu v EU a na mezinárodní úrovni;“ 

 
§ 89 

1. část: „zastává názor, že poskytovatelé softwaru by měli mezi uživateli více prosazovat 

výhody bezpečnosti otevřených zdrojů a aktualizace softwaru spojené s 

bezpečností;“ kromě slov „otevřených zdrojů a“ 

2. část: „otevřených zdrojů a“ 

3. část: „vyzývá Komisi, aby provedla v celé EU koordinovaný výzkum ohledně programu v 

oblasti zveřejňování informací o zranitelnosti systému, včetně opravných prostředků 

v případě nedostatků softwaru, jakožto řešení bránícího zneužití citlivých míst 

softwaru a narušení bezpečnosti údajů;“ 

 
PPE: 

§ 119 

1. část: „vítá zavedení celoevropské velké koalice pro pracovní místa v digitálním sektoru, 

vybízí podniky, aby se této iniciativy účastnily, a naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby usnadnily aktivní účast MSP;“ 

2. část: „je potěšen tím, že Komise zvažuje vytvoření nových systémů pro ukládání 

vědomostí pro veřejný sektor prostřednictvím certifikovaných technologií cloud 

computingu a vytěžování textů a dat, které budou zabezpečené na základě právní 

úpravy ochrany údajů; domnívá se, že využívání takových technologií si vyžaduje 

specifické odborné vzdělávání v oboru knihovnictví, archivace a dokumentace; 

vybízí k tomu, aby digitální podoby vzájemné spolupráce a komunikace, při nichž se 

využívají a dále rozvíjejí licence Creative Commons, byly bez ohledu na státní i 

jazykové hranice vyučovány a uplatňovány ve vzdělávání, v odborném vzdělávání a 

přípravě, ale i ve veřejných výzkumných institucích, a aby byly podporovány při 

výběrových řízeních;“ 

3. část: „bere na vědomí klíčovou úlohu duálního odborného vzdělávání;“ 

 
ALDE: 

§ 16 

1. část: „domnívá se, že návrhy Komise na pravidla pro přeshraniční smlouvy pro 

spotřebitele a podniky by se měly vyhnout riziku, že dále vzrostou rozdíly mezi 

platnými právními standardy pro nákupy off-line a on-line, a je přesvědčen, že k 

nákupům on-line a off-line by mělo být přistupováno soudržně a rovnoprávně na 

základě stávající vysoké úrovně ochrany spotřebitele, neboť rozdílné právní 

standardy mohou spotřebitelé chápat jako upírání práv; zdůrazňuje, že jakýkoli nový 

návrh by měl být v souladu s článkem 6 nařízení Řím I“ 

2. část: „a že Komise plánuje přezkoumat v roce 2016 celou právní úpravu ochrany 

spotřebitele v rámci programu REFIT; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zvážila, 

zda by neměl být plánovaný návrh Komise pro hmotné zboží předložen současně s 

tímto uplatněním programu REFIT;“ 
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§ 35 

1. část: celé znění kromě slov „do určitých členských států“ 

2. část: tato slova 

 
§ 71 

1. část: „oceňuje iniciativu Komise zaměřenou na analýzu úlohy on-line platforem v 

digitální ekonomice, která je součástí strategie pro jednotný digitální trh, jelikož 

bude moci být využita v celé řadě nadcházejících legislativních návrhů; je 

přesvědčen, že tato analýza by měla sloužit k určení potvrzených a jasně 

vymezených problémů ve specifických oblastech podnikání a možných nedostatků v 

oblasti ochrany spotřebitelů, a měla by rozlišovat mezi službami on-line a 

poskytovateli služeb on-line;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že s platformami, které slouží kulturním statkům, zejména s 

audiovizuálními sdělovacími prostředky, je třeba zacházet zvláštním způsobem, aby 

byla dodržována Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 

projevů;“ 

 
S&D: 

§ 31 

1. část: „domnívá se, že je třeba přijmout ambiciózní a cílená opatření s cílem zlepšit přístup 

ke zboží a službám, přičemž je zvláště třeba ukončit praxi blokování a nespravedlivé 

cenové diskriminace na základě zeměpisné polohy či státní příslušnosti, která má 

často za následek tvorbu monopolů“ 

2. část: „a často vede také k tomu, že se spotřebitelé uchylují k získávání nelegálního 

obsahu;“ 

 
§ 73 

1. část: celé znění kromě slov „obstojí v budoucnu a“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 82 

1. část: celé znění kromě slov „v souladu se stávajícími právními předpisy EU podporovat 

partnerství a dialog mezi veřejným a soukromým sektorem;“  

2. část: tato slova 

 
§ 87 

1. část: „domnívá se, že pokud má být zajištěna důvěra a bezpečnost v digitálních službách, 

technologiích založených na datech, systémech IT a platebních systémech, kritické 

infrastruktuře a on-line sítích, je nutné navýšení zdrojů“ 

2. část: „a také spolupráce mezi evropským odvětvím bezpečnosti, veřejným a soukromým 

sektorem, zejména prostřednictvím spolupráce ve výzkumu, a to i v rámci programu 

Horizont 2020, a partnerstvími veřejného a soukromého sektoru; podporuje výměnu 

osvědčených postupů mezi členskými státy, pokud jde o partnerství veřejného a 

soukromého sektoru v této oblasti;“ 

 
§ 92 

1. část: „připomíná, že nástroje jako šifrování jsou pro občany a podniky užitečné, neboť 

slouží k zajištění soukromí a alespoň základní úrovně bezpečnosti komunikace;“ 

2. část: „odsuzuje skutečnost, že šifrování lze rovněž využít ke kriminálním účelům;“ 
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EFDD: 

§ 34 

1. část: celé znění kromě slov „identifikovala a definovala skupiny případů, kdy je 

diskriminace opodstatněná ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice o službách, s cílem“ 

2. část: tato slova 

 
§ 53 

1. část: „zdůrazňuje, že pro maximalizaci investic je důležité úspěšné uplatňování 

Evropského fondu pro strategické investice zaměřeného na projekty s rizikovějšími 

profily, čímž se podpoří hospodářská obnova, růst a soukromé investice, mimo jiné 

mikrofinancování a rizikový kapitál na podporu inovativních podniků v různých 

fázích financování jejich rozvoje;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že v případě selhání trhu, je třeba v plné míře využívat aktuálně 

dostupné veřejné prostředky k investicím do digitalizace, umožnit synergie mezi 

programy EU, jako je Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, dalšími 

příslušnými strukturálními fondy a dalšími nástroji, včetně projektů se zapojením 

místních společenství a státní pomoci v souladu s pokyny pro státní podporu s cílem 

prosazovat veřejné bezdrátové sítě ve větších a i menších obcích, jelikož se ukázalo, 

je to pro regionální, sociální a kulturní integraci i pro vzdělávání zcela nezbytné;“ 

kromě slov „v případě selhání trhu“ 

3. část: „v případě selhání trhu“ 

 
§ 62 

1. část: „zdůrazňuje duální povahu audiovizuálních médií, která fungují jako nositel 

společenských, kulturních, i ekonomických hodnot; konstatuje, že nutnost provést v 

budoucnu regulaci evropských médií vyplývá z potřeby zajistit a prosazovat 

rozmanitost audiovizuálních sdělovacích prostředků a stanovit vysoké standardy 

ochrany nezletilých osob, spotřebitelů a osobních údajů, spravedlivé podmínky pro 

hospodářskou soutěž“ 

2. část: „a více flexibility ohledně pravidel týkajících se kvantity a komerčních sdělení;“ 

 


