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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. Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení 

Chorvatska) *** 

Doporučení: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) *** 

Doporučení: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení 

Chorvatska) * 

Zpráva: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 569, 30, 24 

 

 

4. Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity 

Zpráva: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh rozhodnutí  +  
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5. Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných 

Evropskému parlamentu 

Návrh usnesení: B8-0487/2016 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0487/2016 

(výbor PETI) 

jediné hlasování  +  

 

 

6. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o vytvoření 

evropského pilíře sociálních práv 

Žádost výboru EMPL o konzultaci 

 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

 

7. Agentura Evropské unie pro železnice ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (pro zamítnutí návrhu Rady požadovaná 
kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1 EFDD  -  

postoj Rady schválení bez hlasování 

 

Různé 

Rada informovala Parlament, že provedla technickou opravu (oprava data) v čl. 65 odst. 10 svého 

postoje s cílem sjednotit znění s ustanoveními finančního nařízení týkajícími se absolutoria (datum 

„30. dubna roku N + 2“ bylo nahrazeno datem „15. května roku N + 2“).   
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8. Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (pro zamítnutí návrhu Rady 

požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1 EFDD  -  

postoj Rady schválení bez hlasování 

 

 

9. Bezpečnost železnic  ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Michael Cramer (A8-0056/2016) (pro zamítnutí návrhu Rady 

požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1 EFDD EH - 88, 534, 11 

postoj Rady schválení bez hlasování 

 

 

10. Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních 

smlouvách ***I 

Zpráva: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

poznámky 

celé znění 2 výbor  +  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 505, 113, 31 

 

Různé 

Hlasování bylo podle čl. 61 odst. 2 jednacího řádu odloženo na denním zasedání dne 19. května 2015. 

Pozměňovací návrh 2 nahrazuje pozměňovací návrh přijatý na tomto denním zasedání. 
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11. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

Zpráva: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 53 21 S&D EH - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE EH - 237, 324, 79 

§ 66 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 405, 221, 15 

 68 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 70 návětí 23 S&D EH - 272, 313, 63 

§ 70 odrážka 3 24Z S&D  -  

§ 70 odrážka 3 druhý 

pododstavec 

25 S&D  -  

za § 73 26 S&D  -  

za § 108 4 EFDD  -  

za § 112 5 EFDD JH - 175, 446, 29 

§ 113 1Z ECR  -  

§ 118 50 ALDE EH - 230, 416, 4 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2Z ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

za § 183 6 EFDD  -  

za § 187 8 Verts/ALE JH - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE JH + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE JH + 318, 287, 34 

za § 188 28 S&D  -  

za § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243 písm. b) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE JH - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE JH - 290, 319, 32 

za § 280 3 ECR dílč.   

1/JH + 400, 200, 44 

2/JH + 537, 75, 17 

§ 334 55Z ALDE  -  

30-35 S&D  -  

za § 334 36 S&D EH + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za § 335 38 S&D  +  

za § 336 39 S&D EH + 342, 278, 25 

za § 339 40 S&D  -  

za § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 345 56Z ALDE  -  

za § 345 43 S&D  +  

za § 350 44 S&D  -  

za § 373 45 S&D  -  

46 S&D EH - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE JH - 229, 374, 41 

§ 387 47Z S&D JH - 309, 321, 16 

57 ALDE JH + 417, 186, 42 

§ původní znění odděl. ↓  

za § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D dílč.   

1 +  

2/EH - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § původní znění odděl./E

H 

+ 332, 267, 44 

§ 405 § původní znění JH + 455, 171, 22 

§ 410 § původní znění odděl. +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 434 § původní znění odděl. +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15Z ENF  -  

§ 530 16Z ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF dílč.   

1/JH - 123, 496, 19 

2/JH - 59, 532, 41 

za § 557 19 ENF  -  

odův. E písm. c) 20 S&D  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 504, 144, 3 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 18 

ECR: pn. 3 

EFDD: pn. 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: pn. 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 387, 400, 410, 434 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

pn. 48 

1. část: „poukazuje na neustávající migrační krizi a podtrhuje potřebu nalezení jednotného 

unijního řešení; je si vědom toho, jaké prostředky byly v roce 2014 přiděleny na 

řízení migrace a vnějších hranic, “ 

2. část: „bere na vědomí nedávno schválený migrační fond ve výši 700 milionů EUR, který 

mají spravovat nevládní organizace, jež ho považují za nedostatečný s ohledem na 

rozsah katastrofy,“ 

3. část: „a žádá Účetní dvůr, aby zvážil přípravu rychlé zvláštní zprávy, která by se zaměřila 

na efektivitu vynakládání těchto prostředků a v níž by vyvodil závěry, které by pak 

byly zohledněny v procesu přizpůsobování unijní migrační politiky a politiky 

ochrany vnějších hranic současným potřebám;“ 
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PPE: 

pn. 3 

1. část: „vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, aby na přímou či nepřímou podporu býčích 

zápasů nebyly poskytovány žádné finanční prostředky Evropské unie;“ 

2. část: „domnívá se, že na financování činnosti, která zahrnuje týrání zvířat, by se neměly 

používat žádné prostředky určené na společnou zemědělskou politiku či jakékoli jiné 

prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu EU;“ 

 
S&D: 

§ 66 

1. část: „schvaluje výhrady, které ve své výroční zprávě o činnosti vznesl generální ředitel 

GŘ REGIO stran systémů řízení a kontroly EFRR/Fondu soudržnosti v 

programovém období 2007–2013 ve 12 členských státech (77 programů) a programů 

EÚS;“ 

2. část: „je toho názoru, že tyto výhrady dokazují, že kontrolní postupy zavedené Komisí a 

členskými státy nemohou poskytovat potřebné záruky týkající se legality a 

správnosti všech uskutečněných operací v příslušných oblastech politiky;“ 

 
§ 68 

1. část: „schvaluje výhrady, které ve své výroční zprávě o činnosti vznesl generální ředitel 

GŘ EMPL; konstatuje, že jeho výroční zpráva o činnosti obsahuje výhradu týkající 

se plateb za programové období 2007–2013 s rizikovou částkou 169,4 mil. 2014 na 

systémy řízení a kontroly u 36 specifických operačních programů Evropského 

sociálního fondu (ESF) v Belgii, České republice, Francii, Itálii, Maďarsku, 

Německu, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Spojeném království a ve Španělsku 

v programovém období 2007–2013;“ 

2. část: „je toho názoru, že tyto výhrady dokazují, že kontrolní postupy zavedené Komisí a 

členskými státy nemohou poskytovat potřebné záruky týkající se legality a 

správnosti všech uskutečněných operací v příslušných oblastech politiky;“ 

 
§ 243 písm. b) 

1. část: „v oblasti politiky zaměstnanosti a sociálních věcí (Zaměstnanost): žádosti o úhradu 

nezpůsobilých nákladů, nezpůsobilé projekty nebo nezpůsobilí příjemci a 

nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek;“ 

2. část: „mezi nejčastější typy zjištěných problémů týkajících se způsobilosti výdajů patří: 

výdaje vykázané mimo období způsobilosti (Česká republika, Německo), nadměrně 

vysoké mzdy (Německo, Finsko, Polsko, Portugalsko), náklady nesouvisející s 

projektem (Nizozemsko, Polsko, Portugalsko), nedodržování vnitrostátních pravidel 

způsobilosti (Polsko) a neodečtené příjmy (Rakousko); mezi nejčastější příklady 

nedodržování pravidel zadávání veřejných zakázek patří: neodůvodněné přímé 

zadání zakázky (Německo, Itálie), neodůvodněné přímé zadání dodatečných prací 

nebo služeb, nezákonné vyloučení uchazečů, střet zájmů a diskriminační výběrová 

kritéria (Finsko);“ 

 
§ 344 

1. část: „zastává názor, že vedoucím delegací Unie by měly být připomenuty povinnosti, 

které mají po dobu přijímání a ve zkušebním období v oblasti řízení, jejich 

odpovědnost za zabezpečení řízení portfolia činností, jejichž vykonáváním je jejich 

delegace pověřena (klíčové řídicí procesy, řízení kontroly, adekvátní porozumění 

danému klíčovému ukazateli výkonnosti a jeho posuzování), předkládání 

kvalitativních a vyčerpávajících výkazů v souvislosti s přípravou výroční zprávy,“ 

2. část: „a měly by být upozorněni, že se nemohou soustředit pouze na politickou část svých 

povinností;“ 
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Verts/ALE: 

pn. 18 

1. část: „konstatuje, že dopady ruského zákazu uvaleného na dovoz zemědělských produktů, 

který byl zaveden v polovině roku 2014, představují velký problém; vyslovuje se pro 

lepší řízení v rané fázi všech naléhavých opatření s cílem zajistit řádné zacílení 

vynakládaných prostředků a popřípadě rychlé navrácení neoprávněně nárokovaných 

prostředků; varuje před dohodou o transatlantickém a investičním partnerství 

(TTIP), jejíž uplatňování by ohrozilo evropské normy v oblasti zdraví a životního 

prostředí a ještě dále zhoršilo krizi v živočišném odvětví;“ 

2. část: „vyzývá ke zrušení sankcí uvalených na Rusko s cílem zahájit co nejdříve jednání o 

znovuotevření tohoto odbytiště;“ 
 

Různé 

Hlasování o rozhodnutí o udělení absolutoria se týká Komise a výkonných agentur (nařízení (ES) č. 

58/2003 čl. 14 odst. 3 a nařízení (ES) č. 1653/2004 čl. 66 odst. 2). 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

Pozměňovací návrh 22 byl vzat zpět. 
 

 

12. Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s 

udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 

Zpráva: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

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

poznámky 

§ 9 § původní znění JH + 554, 46, 25 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 525, 57, 60 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 9 
 

 

13. Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

Zpráva: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

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 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění) JH + 463, 139, 42 

Návrh usnesení 

za § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § původní znění odděl. +  

za § 82 3 Verts/ALE EH - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE JH - 252, 392, 3 

za § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE JH - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D JH - 308, 334, 6 

§ původní znění odděl. +  

za § 101 6 S&D JH + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D JH + 334, 275, 30 

§ původní znění odděl. ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 203, 429, 11 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 1, rozhodnutí (celé znění) 

PPE: pn. 1, 4, 5, 6, 7 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 79, 100, 102 
 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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14. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

Zpráva: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § původní znění JH + 481, 110, 50 

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 407, 202, 19 

za § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § původní znění odděl. +  

za § 32 37 S&D JH VZ  

§ 33 58 PPE, S&D JH + 471, 155, 14 

57 S&D JH ↓  

§ původní znění JH ↓  

§ 34 § původní znění JH + 557, 47, 26 

§ 35 59Z PPE, S&D JH + 345, 274, 20 

40 S&D JH ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 36 § původní znění JH + 560, 58, 22 

§ 37 § původní znění JH + 615, 5, 23 

§ 38 60Z PPE, S&D JH + 391, 222, 27 

44 S&D JH ↓  

45 S&D JH ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL JH - 295, 319, 30 

za § 39 32 GUE/NGL JH - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD JH + 304, 303, 32 

za § 41 1 ECR JH + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

za § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

dílč.   

1/JH + 381, 249, 11 

2/JH - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL JH + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § původní znění odděl./J

H 

- 209, 379, 42 

§ 53 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 54 46 S&D  -  

47 S&D EH - 284, 324, 39 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_CS.doc 14 PE 582.702 

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

poznámky 

za § 63 2 ECR JH - 187, 433, 19 

za § 65 3 ECR JH - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20Z+2

1= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

JH - 262, 372, 12 

36 PPE  + pozměněn ústně 

§ 70 22Z= 

49Z= 

Verts/ALE,  

S&D 

JH + 404, 214, 23 

§ 72 § původní znění odděl. +  

§ 73 § původní znění JH + 406, 178, 55 

za § 74 50 S&D  -  

§ 75 § původní znění JH + 438, 176, 25 

§ 80 25Z ENF JH - 59, 555, 29 

za § 81 51 S&D EH - 311, 325, 10 

§ 83 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 84 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 85 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

za § 86 29 S&D  +  

za § 88 9 EFDD  -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 97 18 Verts/ALE  -  

za § 97 26 ENF  -  

§ 99 § původní znění JH - 240, 386, 19 

za § 106 52 S&D dílč.   

1 +  

2 -  

§ 114 27Z ENF JH - 35, 568, 44 

za § 114 4 ECR JH - 225, 390, 27 

za § 117 13 PPE  +  

§ 122 61Z PPE, S&D JH + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ původní znění dílč.   

1/EH + 392, 218, 25 

2 +  

za § 127 10 EFDD  -  

za § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

za § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 367, 269, 6 

§ 135 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

za § 136 11 EFDD JH - 156, 472, 22 

12 EFDD JH - 137, 488, 18 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 480, 149, 16 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 33, 34, 36, 37, pn. 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: § 6 23, 33, pn. 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: pn. 31, 34, 35 

EFDD: pn. 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, pn. 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: § 33, 36, 37, 73, 75, 99, pn. 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 14, 49 

S&D: § 23, 32, 72 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

pn. 52 

1. část: „je znepokojen tím, že odpovědnost za organizaci schůzí a řízení konferencí je 

roztříštěna mezi různá generální ředitelství,“ 

2. část: „a vyjadřuje obavy v souvislosti s nedávným bezprecedentním uzavřením kabin pro 

tlumočení v některých jazycích kvůli nedostatku nových tlumočníků; naléhavě 

vyzývá generálního tajemníka, aby zlepšil systém poptávky po tlumočení a aby se 

zabýval problémy v souvislosti s náborem nových tlumočníků;“ 

 
§ 13 

1. část: „konstatuje nesoulad mezi datem předložení návrhu zprávy o udělení absolutoria 

Parlamentu a obdobím, kdy bylo možné pokládat generálnímu tajemníkovi 

doplňující otázky;“ 

2. část: „naléhavě žádá generálního tajemníka, aby před hlasováním ve výboru odpověděl na 

otázky zpravodaje;“ 

 
§ 14 

1. část: „konstatuje, že generální tajemník odpověděl na doplňující otázky poslanců méně 

než 24 hodin před uplynutím lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů;“ 

2. část: „naléhavě žádá generálního tajemníka, aby tuto situaci zlepšil;“ 

 
§ 26 

1. část: „připomíná, že v rámci této dohody bude do Parlamentu převedeno maximálně 80 

úředníků z EHSV a z Výboru regionů (pracujících tamtéž na oddělení překladu a na 

asistentských pozicích), kteří budou pracovat v nové výzkumné službě Evropského 

parlamentu; domnívá se, že tento převod by měl umožnit zvýšení interní produkce 

Parlamentu v důsledku snížení rozpočtových prostředků na externí zadávání studií 

nebo hodnocení;“ 

2. část: „se znepokojením konstatuje, že dosud bylo do výzkumné služby Evropského 

parlamentu převedeno 25 úředníků z EHSV a 24 úředníků z Výboru regionů, z nichž 

většina se velmi blíží důchodovému věku, což znamená velké úspory pro EHSV a 

Výbor regionů v kapitolách týkajících se zaměstnanců na úkor výrazného zatížení 

rozpočtu Parlamentu v krátkodobém (platy) i dlouhodobém horizontu (důchody);“ 
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§ 53 

1. část: „připomíná, že nové ředitelství pro výzkumné služby poslanců začalo poskytovat 

specializované výzkumné služby pro jednotlivé poslance prostřednictvím stručných 

publikací napříč všemi politickými oblastmi; zdůrazňuje, že v prvním úplném roce 

činnosti vydala výzkumná služba přes 450 publikací, vyhověla 1 675 žádostem 

poslanců o výzkum a řešila 745 podobných žádostí od jiných klientů Parlamentu; 

konstatuje, že tento nástroj poskytuje přístup k velkému množství relevantních 

informací, což by mělo výrazně omezit využívání externího odborného poradenství a 

umožnit dosažení významných úspor;“ 

2. část: „žádá, aby byly všechny informační dokumenty ve všech klíčových oblastech politik 

překládány do úředních jazyků členských států;“ 

 
§ 83 

1. část: „lituje, že předsednictvo nijak nereagovalo na bod 71 usnesení Parlamentu ze dne 

29. dubna 2015;“ 

2. část: „žádá předsednictvo, aby bezodkladně přijalo opatření k tomu, aby poradní výbor 

pro předcházení obtěžování na pracovišti akreditovaných parlamentních asistentů 

měl vyvážené složení a zahrnoval přinejmenším dva zástupce parlamentních 

asistentů;“ 

 
§ 84 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje, že personální a technické zdroje nestačily k 

tomu, aby se zabránilo opožděnému podepisování smluv s některými asistenty, nebo 

dokonce ukončení smluv, jakož i opožděnému výpočtu denních příspěvků nebo 

jiných příspěvků, což vede k opožděnému vyplácení platů;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 85 

1. část: celé znění kromě slov „plynoucí z případů nesprávného úředního postupu v 

Parlamentu“ 

2. část: tato slova 

 
§ 135 

1. část: „vítá i další opatření na vyrovnání nevyhnutelných emisí; žádá Parlament, aby 

vypracoval další systému vyrovnávání emisí CO2,“ 

2. část: „které by se mohly například týkat činnosti akreditovaných parlamentních 

asistentů;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1. část: celé znění kromě slova „nejvyšší“ 

2. část: toto slovo 
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S&D: 

pn. 34 

1. část: „naléhavě žádá Parlament, aby přijal pravidla pro zveřejňování všech informací 

získaných od lobbistů / zástupců zájmových skupin ohledně návrhů politik, právních 

předpisů a pozměňovacích návrhů, čímž by se vytvořila tzv. legislativní stopa;“ 

2. část: „navrhuje, aby tuto legislativní stopu tvořil formulář přiložený ke zprávám, v němž 

by byli upřesněni všichni lobbisté, s nimiž se setkaly osoby pověřené určitým 

tématem v průběhu vypracovávání každé zprávy, a v němž by bylo uvedeno, kteří 

lobbisté měli na zpracování tohoto tématu podstatný vliv; druhou část legislativní 

stopy by představoval seznam uvádějící veškeré obdržené písemné informace, a to 

na oficiálních internetových stránkách Parlamentu přímo spojených s rejstříkem 

transparentnosti, přičemž zpravodajové by byli povinni legislativní stopu 

zveřejňovat;“ 
 

Různé 

Pozměňovací návrhy 23 a 24 byly zrušeny. 

 

Pozměňovací návrhy 30, 38, 39, 41, 42, 43 a 53 byly staženy. 

 

Markus Pieper předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 36: 

„69. konstatuje, že náklady na samotnou filmovou cenu LUX činily v roce 2014 391 506 EUR, což je 

výrazně méně než v předchozích letech (448 000 EUR v roce 2013; 434 421 EUR v roce 2012), 

přičemž tyto náklady pokrývaly oficiální výběr, soutěž včetně pořízení titulků ve 24 úředních jazycích 

Unie, vytištění programů projekcí ve 28 členských státech a slavnostní předání cen;  

připomíná, že cílem propagace filmové ceny LUX, Sacharovovy ceny a ženských práv je ilustrovat 

odhodlání Parlamentu prosazovat konsenzuální hodnoty, jako jsou lidská práva a solidarita, a jeho 

závazek ke kulturní a jazykové rozmanitosti; 

lituje skutečnosti, že výsledek průzkumu známosti a dopadu filmové ceny LUX, které byly 

požadovány v usnesení o udělení absolutoria za rok 2013, dosud nejsou k dispozici; požaduje, aby 

výsledky této studie byly zveřejněny do poloviny května 2016 a aby byly oficiálně prezentovány 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro kulturu a vzdělávání;“ 
 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

15. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada 

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění) JH + 633, 10, 0 

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 637, 7, 1 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: rozhodnutí (celé znění) 
 

Různé 
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Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

16. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr 

Zpráva: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 523, 117, 6 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

17. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská účetní dvůr 

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 8 1 S&D  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 575, 48, 25 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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18. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a 

sociální výbor 

Zpráva: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 8 1 S&D EH + 339, 298, 6 

za § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

za § 15 4 S&D EH + 326, 229, 89 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 526, 116, 5 

 

Různé 

Pozměňovací návrh 5 byl vzat zpět. 
 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

19. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

Zpráva: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 8 1 S&D EH - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D EH + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 35 5 S&D EH + 392, 217, 32 

§ 38 6Z S&D  +  

7 S&D  ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 522, 105, 18 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

20. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější 

činnost 

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 11 2 S&D  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8Z ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 31 4Z S&D  -  

za § 32 1 S&D EH - 291, 319, 32 

§ 39 5Z S&D  -  

§ 45 6Z S&D  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 376, 116, 152 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 11 

1. část: „bere na vědomí novou organizační strukturu a odpovídající zjednodušení dřívější 

komplikované struktury vedení v zájmu snížení počtu úrovní vedení;“ 

2. část: „s politováním nicméně konstatuje, že interní administrativní a finanční rámec 

ESVČ je stále nadmíru komplikovaný a rigidní; podotýká, že stávající struktura 

neumožňuje ESVČ reagovat na krize včas a že stejně tak je přístup k zásadním 

informacím příliš zdlouhavý;“ 

3. část: „vyzývá ESVČ, aby ve spolupráci s Komisí, Radou a členskými státy vypracovala 

další reformu, tak aby bylo možné zjednodušit její interní postupy a strukturu;“ 

 
§ 27 

1. část: „rovněž se domnívá, že by vedoucím delegací Unie měl být pravidelně připomínán 

během jejich přijímání a v období před nástupem do funkce obsah jejich povinností, 

pokud jde o jejich odpovědnosti týkající se řízení a dohledu v zajištění řízení, které 

souvisí se skladbou činnosti jejich delegace (klíčové procesy řízení, řízení kontroly, 

odpovídají porozumění klíčovým ukazatelům výkonnosti a jejich posouzení),“ 

2. část: „přičemž by neměla převážit jen politická složka jejich povinnosti či zaměření se na 

ni;“ 
 

Různé 

Pozměňovací návrh 7 byl zrušen. 

 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

21. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce 

práv 

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D EH + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D EH - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D JH - 233, 325, 84 

§ 22 § původní znění JH + 538, 84, 19 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 541, 64, 29 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: pn. 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

22. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany 

údajů 

Zpráva: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 513, 106, 14 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu).
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23. Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

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

poznámky 

§ 18 2 GUE/NGL EH + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 519, 118, 3 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

24. Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů (ACER) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 515, 112, 17 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

25. Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v 

oblasti elektronických komunikací (BEREC) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 515, 109, 13 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

26. Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie 

(CdT) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 510, 116, 9 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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27. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 

(CEDEFOP) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 514, 123, 3 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

28. Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 511, 114, 13 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

29. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 521, 111, 8 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

30. Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 515, 120, 6 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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31. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 512, 103, 26 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

32. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí 

(ECDC) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 515, 90, 30 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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33. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 508, 121, 7 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

34. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 514, 119, 6 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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35. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 23 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 509, 125, 4 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 23 
 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

36. Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění) EH + 415, 216, 9 

Návrh usnesení 

za § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH - 267, 351, 21 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 9 9 S&D  +  

za § 9 5 Verts/ALE JH - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE JH - 206, 404, 29 

§ 11 § původní znění odděl. +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § původní znění odděl. +  

za § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

za § 19 2 EFDD  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 472, 162, 9 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 5, 6 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 8, 11, 13 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 8 

1. část: „uznává skutečnost, že úřad zahájil projekt s cílem změnit způsob, jakým kontroluje 

a zpracovává roční prohlášení o zájmech, aby tak zajistil lepší konzistentnost a 

celkové dodržování svých pravidel týkajících se prohlášení o zájmech; dále bere na 

vědomí, že součástí tohoto nového systému, který by měl být dokončen v průběhu 

roku 2016, je centralizované prověřování ročních prohlášení o zájmech a přenesení 

odpovědnosti z vědeckých oddělení úřadu na jeho právní a regulační oddělení;“ 

2. část: „žádá úřad, aby do svých předpisů začlenil zákaz spolupráce s jakýmikoli odborníky, 

včetně odborníků vyslaných členskými státy, kteří náležitě a smysluplně nevyplní 

prohlášení o zájmech;“ 

3. část: „žádá úřad, aby do svých předpisů začlenil povinnost odborníků informovat úřad o 

jakýchkoli změnách, které by nastaly během jejich práce pro úřad;“ 
 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 

Pozměňovací návrh 4 byl zrušen. 
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37. Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 508, 125, 3 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

38. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 

penzijní pojištění (EIOPA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 511, 112, 11 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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39. Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 513, 113, 13 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

40. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 20 § původní znění odděl. -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 516, 113, 10 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 20 
 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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41. Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 

závislost (EMCDDA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 508, 113, 8 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

42. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 510, 116, 11 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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43. Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 509, 126, 5 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

44. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 511, 115, 11 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

45. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 516, 113, 8 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

46. Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 509, 118, 7 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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47. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých 

informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 501, 121, 7 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

48. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci (EU-OSHA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 505, 119, 2 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

49. Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 498, 115, 18 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

50. Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek (Eurofound) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 507, 115, 8 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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51. Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 509, 113, 13 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

52. Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 505, 108, 17 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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53. Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 510, 117, 10 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

54. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 494, 123, 16 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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55. Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA) 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 515, 109, 10 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

56. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 600, 35, 0 

 

Různé 

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria se týká i účetní uzávěrky (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. 

b) jednacího řádu). 
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57. Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 520, 111, 0 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

58. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění) JH + 432, 173, 23 

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 508, 118, 4 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: rozhodnutí (celé znění) 
 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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59. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 595, 40, 0 

 

Různé 

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria se týká i účetní uzávěrky (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. 

b) jednacího řádu). 
 

 

60. Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 519, 107, 3 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
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61. Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 512, 113, 7 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

62. Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z 

jaderné syntézy 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

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

poznámky 

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění) JH + 594, 30, 5 

Návrh usnesení 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 4 1 Verts/ALE JH - 195, 421, 15 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 570, 55, 7 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: rozhodnutí (celé znění), pn. 1 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 3 

1. část: „konstatuje, že zpráva Účetního dvora poukázala na skutečnost, že v závěrech Rady 

přijatých 7. července 2010  bylo jakožto příspěvek společného podniku schváleno 6 

600 000 000 EUR (v cenách roku 2008) na fázi výstavby projektu ITER; konstatuje, 

že v této částce, která se oproti původně rozpočtovaným nákladům na tuto fázi 

projektu zdvojnásobila, nebylo zahrnuto 663 000 000 EUR, které navrhla Evropská 

komise v roce 2010 na pokrytí možných nepředvídaných událostí; bere na vědomí, 

že organizace ITER vytvořila rezervní fond s cílem vytvořit jednoznačnější 

mechanismus, který bude kompenzovat domácí agentury, pokud jde o navrhování 

změn, a poskytovat pobídky pro vnitřní organizaci, aby byla přijímána řešení, která 

minimalizují náklady, s cílem napravit nedostatky zjištěné v rámci hodnocení řízení 

projektu ITER v roce 2013;“ 

2. část: „domnívá se, že značné zvýšení nákladů na tento projekt může ohrozit jiné 

programy, které jsou taktéž financovány z rozpočtu Unie, a může tak odporovat 

zásadě co nejlepšího zhodnocení finančních prostředků;“ 

 
§ 5 

1. část: „konstatuje, že v listopadu 2014 společný podnik odhadl chybějící částku 

(„negativní nepředvídaná událost“) do dokončení fáze výstavby projektu na 428 000 

000 EUR (v cenách roku 2008); bere na vědomí, že společný podnik v současnosti 

pracuje na přesnějších a aktualizovaných odhadech prostřednictvím opatření, která 

mají zamezit růstu nákladů, a že kontrola nákladů bude i nadále prioritou na úrovni 

řízení celého projektu pod vedením nového generálního ředitele projektu ITER;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že na schůzi Výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 22. února 2016 

Komise veřejně oznámila, že „zamítla“ návrh akčního plánu nového generálního 

ředitele organizace ITER;“ 

3. část: „dále konstatuje, že společný podnik zavedl centrální systém pro řízení údajů 

souvisejících s kalkulací nákladů s cílem zachovat přísnou kontrolu vývoje rozpočtu 

a pravidelně monitorovat odchylky nákladů;“ 
 

Různé 

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria se týká i účetní uzávěrky (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. 

b) jednacího řádu). 
 

 

63. Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí (celé znění)  +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 515, 111, 1 

 

Různé 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

64. Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 

Zpráva: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

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

poznámky 

za § 2 7 S&D JH + 365, 228, 28 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 40 § původní znění dílč.   

1/EH - 261, 352, 9 

2/EH + 323, 289, 8 

3 +  

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 59 § původní znění odděl. +  

za § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

za § 51 4 EFDD  -  

za § 55 5 EFDD dílč.   

1/EH + 364, 250, 5 

2/EH + 332, 282, 7 

odův. A 6 S&D  +  

odův. E § původní znění dílč.   

1 -  

2 ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 468, 87, 66 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: pn. 7 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 59 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

pn. 5 

1. část: celé znění kromě slov „a že po zahájení přístupových jednání v roce 2004 zvýšila 

EIB své úvěrové operace do této země, přičemž bylo v uplynulém desetiletí dáno k 

dispozici zhruba 23 miliard EUR; lituje skutečnosti, že navzdory přetrvávající 

hospodářské krizi v EU je Turecko s přibližně 3,5 % celkových úvěrů EIB (2015) v 

současné době na prvním místě mezi přijímajícími zeměmi EIB, které nejsou členy 

EU;“ 

2. část: tato slova 

 
ECR: 

odův. E 

1. část: celé znění kromě slov „jako „stroj sbližování““ 

2. část: tato slova 
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§ 9 

1. část: „vyzývá EIB, aby při posuzování a hodnocení projektů dávala rozhodně přednost 

dlouhodobému dopadu investic a sledovala nejen finanční ukazatele,“ 

2. část: „ale především také jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji a k lepší kvalitě života 

prostřednictvím dalšího zlepšování v oblasti zaměstnanosti, sociálních norem a 

životního prostředí;“ 

 
§ 39 

1. část: celé znění kromě slov „žádá proto, aby bylo financování EIB použito ve prospěch 

oblastí, které jsou nejhůře zasaženy vysokou nezaměstnaností, a ve prospěch většího 

počtu projektů sociální infrastruktury;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: celé znění kromě slov „které jsou postiženy ozbrojenými konflikty a extrémní 

chudobou, přičemž jejím hlavním cílem by mělo být zmenšovat rozdíl v úrovni 

rozvoje mezi EU a těmito regiony,“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

1. část: „vyjadřuje politování nad tím, že v řadě případů byly finanční prostředky EIB 

využity na podporu finančně neudržitelných projektů infrastruktury, a to jak s 

ohledem na zájmy obyvatel, tak i opatření v oblasti klimatu;“ 

2. část: „se znepokojením bere na vědomí tendenci financovat projekty infrastruktury, jako 

jsou dálnice, které podněcují ke spotřebě fosilních paliv, a jsou proto v rozporu s 

dlouhodobými cíli EU spočívajícími v přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku;“ 

3. část: „žádá EIB, aby do procesu výběru projektů, které mají být v EU i mimo ní 

financovány, zahrnula povinné nezávislé předběžné hodnocení environmentální, 

hospodářské a sociální přidané hodnoty a aby do provádění veškerých předběžných 

a následných hodnocení byly aktivně zapojeny zúčastněné strany, místní, regionální 

a státní orgány a zástupci občanské společnosti; vyzývá rovněž k tomu, aby výsledky 

těchto hodnocení a použité ukazatele byly zveřejněny a byly plně přístupné;“ 
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65. Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva 

Návrhy usnesení: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-

0493/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0488/2016  

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

za § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL dílč.   

1/JH + 350, 165, 103 

2/JH + 294, 182, 120 

3/JH + 312, 183, 112 

4/JH + 319, 156, 123 

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 11 § původní znění JH + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § původní znění JH + 500, 93, 29 

odův. A 2 GUE/NGL  -  

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. L 3 GUE/NGL JH + 319, 160, 132 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 11, 21 

GUE/NGL: pn. 3, 5 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 11 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. G 

1. část: celé znění kromě slov „bez jakýchkoli podmínek“ a „tj. nesmí být podmíněna 

politickými, ekonomickými či bezpečnostními požadavky ani zatížena jakoukoli 

formou diskriminace;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 10 

1. část: celé znění kromě slov „řada partnerů EU a jejích členských států“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 5 

1. část: celé znění kromě slov „sexuálního a reprodukčního“, „včetně bezpečných potratů,“ a 

„a že s nimi nebude zacházeno nelidským způsobem;“ 

2. část: „sexuálního a reprodukčního“ 

3. část: „včetně bezpečných potratů,“ 

4. část: „a že s nimi nebude zacházeno nelidským způsobem;“ 
 

Různé 

Pozměňovací návrh 1 byl vzat zpět. 

Javier Nart (skupina ALDE) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná a Jiří Maštálka (skupina GUE/NGL) vzali zpět své podpisy z pozměňovacího 

návrhu 4. 
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66. Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015 

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

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

poznámky 

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 8 § původní znění dílč.   

1/EH + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 366, 191, 52 

§ 24 § původní znění odděl. +  

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 27 1 ALDE JH - 196, 402, 13 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 356, 201, 49 

§ 31 § původní znění odděl. +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 392, 216, 4 

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 40 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 327, 282, 3 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 523, 37, 46 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: pn. 1, § 33 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 24, 31 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 40 

1. část: „vyzývá Komisi, aby v tomto směru sledovala, zda členské státy dodržují povinnost 

podávat informace a zprávy stanovenou v nařízení (EU) č. 1303/2013,“ 

2. část: „a aby případně použila sankce stanovené pro případ porušení těchto povinností;“ 
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Verts/ALE: 

§ 29 

1. část: celé znění kromě slov „místních orgánů a regionálních organizací“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 7 

1. část: celé znění kromě slov „(včetně jakýchkoli rozesílaných dokumentů, zúčastněných 

osob, hlasování atd.)“ a „považuje tedy za nezbytné zveřejnit elektronický rejstřík, 

který by zaznamenával všechny výše uvedené skutečnosti;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 8 

1. část: „naléhavě vyzývá Komisi, aby jmenovala komisaře odpovědného za transparentnost 

a přístup veřejnosti k dokumentům;“ 

2. část: „vyzývá místopředsedu Komise, aby mezitím v co nejkratší lhůtě předložil 

ambiciózní akční plán týkající se transparentnosti a přístupu veřejnosti k 

dokumentům, čímž by byl uznán fakt, že transparentnost je základem lepší 

regulace;“ 

 
§ 9 

1. část: celé znění kromě slov „a přímé demokracii“ 

2. část: tato slova 

 
§ 10 

1. část: „vyjadřuje politování nad tím, že úřední dokumenty často podléhají příliš vysokému 

stupni utajení; znovu opakuje svůj postoj, že by měla být zavedena jasná a jednotná 

pravidla pro utajování a odtajňování dokumentů; vyjadřuje politování nad tím, že 

orgány bez řádného odůvodnění požadují neveřejná jednání; znovu připomíná svou 

výzvu orgánům, aby posuzovaly a veřejně odůvodňovaly žádosti o neveřejné schůze 

v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001; domnívá se, že žádosti o neveřejné schůze 

v Parlamentu by měl Parlament posuzovat případ od případu;“ 

2. část: „je přesvědčen, že by na proces utajování a odtajňování měl dohlížet nezávislý 

dozorčí orgán;“ 

 
§ 14 

1. část: „vyzývá všechny orgány, aby vyhodnotily a v případě potřeby přezkoumaly své 

interní režimy oznamování případů porušení právních předpisů, a požaduje ochranu 

oznamovatelů; vyzývá zejména Komisi, aby Parlamentu podala zprávu o svých 

zkušenostech s novými předpisy pro oznamování ze strany zaměstnanců EU, které 

přijala v roce 2012, a s jejich prováděcími opatřeními;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby předložila návrh na ochranu oznamovatelů nejen po morální, 

ale i finanční stránce, s cílem řádně chránit a podporovat oznamovatele jako součást 

demokratického systému;“ 
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§ 15 

1. část: „připomíná, že v návaznosti na vstup SEU a SFEU v platnost se právo na přístup k 

dokumentům vztahuje na všechny orgány, instituce a agentury EU; je tudíž 

přesvědčen, že je naléhavě nezbytné aktualizovat nařízení (ES) č. 1049/2001 a 

zapracovat do něj podstatné změny v souvislosti s ustanoveními Smluv a příslušnou 

judikaturou Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva;“ 

2. část: „považuje za zásadní zejména rozšíření oblasti působnosti s cílem zahrnout všechny 

evropské orgány a instituce, na něž se nařízení v současnosti nevztahuje, jako je 

Evropská rada, Evropská centrální banka, Soudní dvůr a všechny orgány a agentury 

EU;“ 

 
§ 25 

1. část: „vyjadřuje politování nad skutečností, že z důvodu úniku dokumentů z formálních a 

neformálních třístranných jednání mají dobře informované zájmové skupiny s 

konexemi nerovný přístup k dokumentům, a tedy k legislativnímu procesu;“ 

2. část: „konstatuje, že k úniku dokumentů by docházelo v menší míře, pokud by byly 

dokumenty z třístranných jednání proaktivně a bez prodlení zveřejňovány na snadno 

přístupné platformě;“ 

 
§ 34 

1. část: celé znění kromě slov „vyzývá Komisi, aby konzultovala s Parlamentem, dříve než 

navrhne mandát k vyjednávání;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 42 

1. část: celé znění kromě slov „ale s politováním konstatuje, že ve srovnání s jinými 

centrálními bankami ve světě ECB v této oblasti ještě velmi zaostává;“ 

2. část: tato slova 

 
ECR: 

§ 33 

1. část: celé znění kromě slov „včetně toho, že by orgány a instituce měly zveřejňovat 

mandát k vyjednávání, který je svěřen vyjednavači EU“ 

2. část: tato slova 
 

 

67. Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU 

Zpráva: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění JH + 314, 273, 18 

§ 2 § původní znění dílč.   

1/JH + 538, 48, 16 

2/JH - 270, 309, 11 

3/JH + 460, 123, 18 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

4/JH + 302, 267, 27 

§ 9 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 12 § původní znění JH + 493, 17, 96 

§ 13 § původní znění JH + 324, 38, 225 

§ 14 § původní znění odděl. +  

§ 15 § původní znění odděl. -  

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § původní znění odděl. -  

§ 22 § původní znění dílč.   

1/JH + 301, 235, 69 

2/JH - 279, 300, 15 

3/JH + 295, 281, 14 

§ 23 § původní znění odděl. -  

§ 24 § původní znění odděl. -  

§ 25 § původní znění JH + 308, 240, 52 

§ 32 § původní znění odděl. +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 516, 81, 3 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 34 § původní znění odděl. +  

§ 35 § původní znění odděl. -  

§ 40 § původní znění odděl. +  

§ 41 § původní znění odděl. +  

§ 43 § původní znění odděl. +  

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 60 § původní znění odděl. -  

§ 61 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 64 § původní znění dílč.   

1/EH + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § původní znění odděl. +  

§ 66 § původní znění odděl./E

H 

- 253, 326, 12 

§ 68 § původní znění odděl. +  

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH + 322, 251, 16 

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 +  

odův. K § původní znění odděl. -  

odův. O § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 252, 257, 78 

odův. R § původní znění odděl./E

H 

+ 271, 184, 97 

odův. V § původní znění odděl. +  

odův. Y § původní znění odděl. +  

odův. Z § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. AE § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 281, 300, 3 

odův. AG § původní znění odděl. -  

odův. AH § původní znění odděl. -  

odův. AI § původní znění odděl. -  

odův. AK § původní znění odděl. -  

odův. AM § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 284, 295, 6 

odův. AO § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. AX § původní znění odděl. -  

odův. BA § původní znění odděl. -  

odův. BD § původní znění JH + 326, 23, 242 

odův. BE § původní znění odděl. +  

odův. BF § původní znění odděl. +  

odův. BL § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. BM § původní znění odděl. -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 279, 105, 204 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 1, 2 (3. a 4. část), 33 (2. část) 

S&D: odův. BD, § 12, 13 

ENF: § 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: odův. Y, AH, AM, AO, § 9, 25 

S&D: odův. AG, AI, AK, AX, BM, BA, § 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: odův. K, R, V, AH, BD, BE, BF, § 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 22 

1. část: celé znění kromě slov „Komisi a“ a „zavedly cílené programy pro legální migraci“ 

2. část: „Komisi a“ 

3. část: „zavedly cílené programy pro legální migraci“ 

 
§ 56 

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

2. část: tato slova 

 
§ 61 

1. část: celé znění kromě slov „ale převážně bezpečná“ 

2. část: tato slova 
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§ 64 

1. část: „vyzývá členské státy, aby vytvořily stejné podmínky pro au pair z EU a ze zemí 

mimo EU tím, že jim budou udělovat povolení k pobytu kombinované s pracovním 

povolením, v němž bude upřesněna pracovní doba, druh smlouvy a způsob 

odměňování; vyzývá členské státy, aby ratifikovaly dohodu Rady Evropy o 

zaměstnávání au pair;“ 

2. část: „žádá členské státy, aby zlepšily akreditační systém a kontrolní mechanismy, 

kterými by se mělo dohlížet na agentury zprostředkovávající práci au pair;“ 

 
PPE: 

odův. E 

1. část: „vzhledem k tomu, že profesionalizace znamená, že pracovníkům určitého odvětví 

budou zajištěna zaměstnanecká práva a práva v oblasti sociální ochrany,“ 

2. část: „která budou stejná jako práva zaměstnanců se zaměstnaneckou smlouvou, jež se 

řídí právními předpisy, a to včetně důstojné mzdy, regulované pracovní doby, 

placené dovolené, zdraví a bezpečnosti při práci, důchodů, mateřské či otcovské 

dovolené a pracovní neschopnosti, náhrady v případě invalidity, pravidel 

upravujících propuštění nebo ukončení smlouvy, nápravy v případě porušování práv 

a přístupu k odborné přípravě;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že odvětví práce v domácnosti a pečovatelství je možné 

profesionalizovat prostřednictvím kombinace veřejných finančních prostředků 

(daňové úlevy), sociálních výdajů (rodinné přídavky, podpora pro podniky, 

vzájemné pojišťovny a zdravotní pojištění, podnikové rady atd.) a soukromých 

finančních prostředků (platby soukromých jednotlivců za služby);“ 

 
odův. I 

1. část: „vzhledem k tomu, že pracovníkům v domácnosti a pečovatelům, jež jsou vyloučeni 

z pracovněprávních předpisů, nemůže být zaručeno bezpečné a zdravé pracovní 

prostředí a čelí značné diskriminaci, pokud jde o úroveň jejich práv a ochranu, která 

se na ně vztahuje, v porovnání s obecnými standardy dané země,“ 

2. část: „zejména pokud je práce v domácnosti regulována zvláštními právními předpisy 

a/nebo kolektivním vyjednáváním namísto všeobecného pracovního práva;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že navíc nemají právo zapojovat se do odborových organizací či 

kolektivního vyjednávání jiným způsobem, nebo nevědí, jakým způsobem by tak 

mohli učinit, případně v tomto ohledu čelí značným obtížím, což je činí zvláště 

zranitelnými, zejména kvůli omezenému sociálnímu zabezpečení (zvláště dávkám v 

nezaměstnanosti, nemocenské a úrazovému pojištění, jakož i mateřské dovolené, 

rodičovské dovolené a jiným formám pečovatelské dovolené) a jejich častému 

vyloučení z ochrany před propuštěním;“ 

 
odův. O 

1. část: „vzhledem k tomu, že odvětví práce v domácnosti, v němž jsou zpravidla 

zaměstnány ženy, je oblastí s příznivými podmínkami pro vykořisťování pracovníků; 

vzhledem k tomu, že toto vykořisťování znamená vážné porušování základních práv, 

proti němuž je nutno chránit jak pracovníky bez dokladů, tak státní příslušníky EU;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že pouze čtyři členské státy poskytují stejnou ochranu proti 

vykořisťování státním příslušníkům EU i pracovníkům bez dokladů z třetích zemí;“ 

 
odův. Z 

1. část: celé znění kromě slov „diskriminace a nehlásí případy zneužívání, nespravedlivého 

propuštění, nevyplacení mzdy, násilí, diskriminace, špatného zacházení, nucené 

práce, nevolnictví nebo zbavení osobní svobody,“ a „vyhoštěny“ 

2. část: tato slova 
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odův. AE 

1. část: „vzhledem k tomu, že je třeba věnovat pozornost dětské práci, obtěžování a 

rozsáhlému porušování pracovních práv v odvětví práce v domácnosti,“ 

2. část: „zejména v domácnostech diplomatů ze třetích zemí usazených v členských státech, 

neboť ve většině takových případů vstupují daní pracovníci v domácnosti do EU na 

základě jiného pracovního povolení, než je povolení pro migrující pracovníky v 

domácnosti, a dotčené domácnosti požívají výsady exteritoriality;“ 

 
odův. AM 

1. část: celé znění kromě slova „úsporná opatření zavedená v důsledku“ 

2. část: tato slova 

 
odův. AO 

1. část: celé znění kromě slova „a úsporná opatření uplatňovaná v EU“ 

2. část: tato slova 

 
odův. BL 

1. část: celé znění kromě slova „deportace“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 11 

1. část: „vyzývá členské státy, aby přijaly v odvětvích práce v domácnosti a pečovatelství 

rozhodné kroky, jelikož mohou ekonomice přinést značnou přidanou hodnotu, a to 

tím, že uznají práci dotčených pracovníků jako plnohodnotné povolání a zaručí 

pracovníkům v domácnosti a pečovatelům jejich práva a sociální zabezpečení díky 

pracovněprávním předpisům či kolektivním smlouvám,“ 

2. část: „a to zejména pokud se jedná o mzdu, pracovní dobu, zdraví a bezpečnost při práci, 

mateřskou dovolenou, důchodová práva a uznávání dovedností, a to při zohlednění 

specifických rysů tohoto odvětví;“ 

 
ENF: 

§ 33 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje, že organizace občanské společnosti, jako jsou 

např. organizace, které se angažují ve prospěch žen a migrantů, by měly být rovněž 

schopny poskytovat tyto informace;“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slov „legislativních i nelegislativních“, „písmeno a)“ a „písmeno 

b)“ 

2. část: „legislativních i nelegislativních“ 

3. část: „písmeno a)“ 

4. část: „písmeno b)“ 
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§ 17 

1. část: „vnímá neochotu některých členských států přijímat právní předpisy pro privátní 

sféru,“ 

2. část: „domnívá se však, že nepřijetí opatření bude nákladné pro celou společnost i pro 

dotčené pracovníky; zdůrazňuje, že z důvodu očekávaného růstu poptávky po 

pečovatelích zejména v soukromých domácnostech jsou takové právní předpisy 

nezbytné za účelem zajištění jejich plné ochrany;“ 

3. část: „vyzývá tudíž členské státy, aby společně se sociálními partnery přijaly opatření s 

cílem zavést přiměřený a vhodný systém inspekcí odpovídající článku 17 úmluvy 

MOP č. 189 a přiměřené sankce za porušování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví;“ 
 

 

68. Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku 

Zpráva: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

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

poznámky 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 286, 259, 23 

§ 25 § původní znění JH + 280, 210, 72 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 39 § původní znění odděl./E

H 

+ 316, 234, 16 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 249, 266, 50 

§ 49 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 53 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 55 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 225, 339, 2 

§ 56 § původní znění odděl. +  

§ 57 § původní znění odděl. +  

§ 63 § původní znění odděl. +  

§ 65 § původní znění odděl. +  

§ 66 § původní znění JH + 380, 52, 135 

§ 67 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. T § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_CS.doc 64 PE 582.702 

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

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 371, 93, 80 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 22 

ECR: § 63, 65 

PPE: § 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 15 

1. část: celé znění kromě slova „bezplatného“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 17 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby řešily extrémně slabé zastoupení žen v odvětví 

IKT“ kromě slov „Komisi a“ 

2. část: „Komisi a“ 

3. část: „zejména na vyšších pozicích a v radách podniků; naléhavě vyzývá Komisi a 

členské státy, aby uznaly, že směrnice o rovném zastoupení žen ve výkonných 

radách nabízí reálnou příležitost ke změně kultury uvnitř společností, která by mohla 

mít vliv na všech úrovních jejich hierarchie, a naléhavě proto žádá, aby Rada tuto 

směrnici přestala blokovat; naléhavě připomíná Komisi, že je její povinností 

přijmout veškerá opatření, která by mohla pomoci prolomit bezvýchodnou situaci v 

Radě, pokud jde o právní předpisy EU týkající se větší transparentnosti a rovnováhy 

při přijímání pracovníků na pozice s rozhodovacími pravomocemi;“ 

 
§ 49 

1. část: „vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Evropskou investiční bankou zřídila podpůrné 

programy pro investice do IKT prostřednictvím evropských strukturálních a 

investičních fondů,“ 

2. část: „včetně výhodných úvěrových podmínek a půjček pro firmy, organizace občanské 

společnosti a začínající podniky v odvětví IKT, v nichž ženy představují alespoň 

40 % pracovní síly;“ 

 
§ 53 

1. část: celé znění kromě slov „na základě misogynie, homofobie, transfobie nebo jakékoli 

jiné formy diskriminace“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: celé znění kromě slov „homofobních či transfobních“ 

2. část: tato slova 
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PPE: 

odův. D 

1. část: celé znění kromě slov „osob LGBTI“ 

2. část: tato slova 

 
§ 9 

1. část: celé znění kromě slov „vypracovaly víceleté akční plány zaměřené na:“ 

2. část: tato slova 

 
§ 10 

1. část: celé znění kromě slov „například prostřednictvím elektronického hlasování“ 

2. část: tato slova 

 
§ 42 

1. část: celé znění kromě slov „v oblasti technologií tím, že zavede profesuru žen v oblasti 

IKT“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE: 

odův. T 

1. část: celé znění kromě slov „vzhledem k tomu, že anonymita na internetu přispívá k tomu, 

aby se tyto formy násilí namířeného proti ženám šířily;“ 

2. část: tato slova 

 
ALDE: 

odův. I 

1. část: „vzhledem k tomu, že v rámci digitalizovaného trhu práce se odpovědnost stále více 

přesouvá ze společnosti na jednotlivce a mění se podmínky členství v systému 

sociálního zabezpečení samostatně výdělečně činných osob a nezávislých 

pracovníků;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že politická rozhodnutí jednoznačně ovlivňují výsledek těchto 

změn;“ 

 
§ 22 

1. část: „v souvislosti se všemi opatřeními přijímanými v této oblasti vyzývá k minimalizaci 

byrokratické zátěže pro firmy;“ 

2. část: „poukazuje na to, že nadměrná byrokracie může ohrozit akceptaci a vést ke ztrátě a 

přesouvání pracovních míst; vítá proveditelné kompromisy založené konsenzu, 

kterých dosáhly obě zainteresované strany v tomto odvětví v členských státech se 

silnou tradicí spolurozhodování; považuje spolurozhodování za model osvědčeného 

postupu pro evropská hospodářství;“ 

 
§ 27 

1. část: „vítá velký počet příležitostí a větší flexibilitu, jež digitální věk přináší 

zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným, včetně příležitostí k lepšímu 

vyvážení pracovního a soukromého života, zejména s ohledem na situaci rodičů 

malých dětí a osob se zdravotním postižením na trhu práce; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby se zabývaly situací spojenou s pružnou prací a jistotou zaměstnání, 

která je v odvětví IKT rozšířená, zároveň však upozorňuje na nové výzvy, jež tento 

vývoj přináší, a vyzývá členské státy, aby zajistily zavedení odpovídajícího 

sociálního zabezpečení;“ 

2. část: „je zastáncem toho, aby měli zaměstnanci nárok nebýt mimo dohodnutou pracovní 

dobu „na příjmu“;“ 
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§ 28 

1. část: celé znění kromě slov „že psychické problémy spojené s prací, například syndrom 

vyhoření, které plynou z neustálé dostupnosti, představují závažné riziko;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 55 

1. část: celé znění kromě slov „předložila legislativní návrh“ 

2. část: tato slova 

 
§ 67 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby zpřísnily monitorování internetové propagandy 

šířené teroristickými skupinami, které tímto způsobem získávají mladé ženy a nutí je 

k sňatkům“ 

2. část: „či prostituci ve třetích zemích;“ 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly digitalizaci v politice s cílem 

prosazovat přímou demokracii a umožnit aktivnější zapojení všech občanů a 

překonat tak přežitá schémata a překážky, které ženám a nedostatečně zastoupeným 

skupinám působí obtíže v jejich snahách o sebeprosazení ve volebním a institučním 

prostředí;“ 

2. část: „dále vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily a dále rozvíjely volební metody 

internetového hlasování, čímž odstraní překážky, na které často narážejí především 

ženy;“ 

 
§ 19 

1. část: „naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily základní práva pracovníků“ 

kromě slov „Komisi a“ a „základní“ 

2. část: „Komisi a“ 

3. část: „základní“ 

4. část: „a sociální ochranu zaměstnanců a aby bojovaly proti nejistým pracovním 

podmínkám; naléhavě žádá, aby Komise navrhla a členské státy dále rozvíjely nové 

mechanismy ochrany přizpůsobené pracovním a kariérním vzorcům, které vznikly 

na základě digitalizace, a aby přitom věnovaly zvláštní pozornost situaci žen; 

podtrhuje význam kolektivního vyjednávání na všech úrovních, a to zejména v 

oblastech, které jsou silně dotčeny digitalizací;“ kromě slov „naléhavě žádá, aby 

Komise navrhla a členské státy dále rozvíjely nové mechanismy ochrany 

přizpůsobené pracovním a kariérním vzorcům, které vznikly na základě digitalizace“ 

a „na všech úrovních“ 

5. část: „naléhavě žádá, aby Komise navrhla a členské státy dále rozvíjely nové mechanismy 

ochrany přizpůsobené pracovním a kariérním vzorcům, které vznikly na základě 

digitalizace“ a „na všech úrovních“ 

6. část: „s cílem zajistit uplatňování zásady stejné odměny za stejnou práci a zaručit kvalitu 

a bezpečnost pracoviště v éře digitalizace; poukazuje na to, že je nutno stanovit 

potřebné všeobecné rámcové podmínky, které umožní zaručit ochranu osobních 

údajů zaměstnanců;“ 

 


