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PŘÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 

 

 

 

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům 

 
+ přijat 

- zamítnut 

 nebrán v potaz 

VZ vzat zpět 

JH (..., ..., ...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se) 

EH ( ..., ..., ...) elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se) 

dílč. dílčí hlasování 

odděl. oddělené hlasování 

pn pozměňovací návrh 

KPN kompromisní pozměňovací návrh 

OČ odpovídající část 

Z zrušující pozměňovací návrh 

= totožné pozměňovací návrhy 

§ odstavec 

čl. článek 

odův. bod odůvodnění 

NÚ návrh usnesení 

SNÚ společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 
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1. Virtuální měny 

Zpráva: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 542, 51, 11 

 

 

2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: 

žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal 

Zpráva: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných 
hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 540, 73, 2 

 

 

3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: 

žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa 

Zpráva: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 551, 67, 2 

 

 

4. Žádost, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity 

Zpráva: Evelyn Regner (A8-0180/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh rozhodnutí  +  
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5. Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska * 

Zpráva: Ska Keller (A8-0170/2016) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

4 + 40 poslanců JH - 170, 410, 48 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-3 výbor EH + 440, 145, 46 

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 396, 190, 50 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 4 
 

 

6. Transatlantické toky údajů 

Návrhy usnesení: B8-0623/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016, B8-0622/2016, B8-

0633/2016, B8-0639/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0622/2016  

(Verts/ALE) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 129, 480, 38 

Společný návrh usnesení RC-B8-0623/2016  

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

za § 3 2 Verts/ALE JH - 164, 325, 161 

3 Verts/ALE JH - 143, 322, 185 

4 Verts/ALE JH - 204, 267, 181 

za § 4 5 Verts/ALE JH - 208, 271, 169 

§ 14 1 GUE/NGL JH - 151, 478, 23 

6 Verts/ALE JH - 249, 342, 53 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 501, 119, 31 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0623/2016  PPE JH ↓  

B8-0633/2016  EFDD  ↓  

B8-0639/2016  S&D  ↓  

B8-0642/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0643/2016  ECR  ↓  

B8-0644/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: hlasování o návrhu usnesení B8-0622/2016, o návrhu usnesení B8-0623/2016 a o pn. 

1, 2, 3, 4, 5 a 6. Konečné hlasování o společném návrhu usnesení RC-B8-0623/2016. 

GUE/NGL: pn. 1 

Verts/ALE: hlasování o návrhu usnesení B8-0622/2016, pn. 1 a 6 a návrhu usnesení B8-

0623/2016. 
 

Různé 

Jeroen Lenaers (skupina PPE) rovněž podepsal návrh usnesení B8-0623/2016. 

Marie-Christine Vergiat (skupina GUE/NGL) rovněž podepsala návrh usnesení B8-0642/2016. 
 

 

7. Realizace nové politiky pro spotřebitele energie 

Zpráva: Theresa Griffin (A8-0161/2016) 

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

poznámky 

za § 3 1 + 76 poslanců EH - 298, 345, 7 

§ 4 § původní znění odděl. +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

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

poznámky 

§ 6 písm. b) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 6 písm. c) § původní znění JH + 534, 94, 24 

§ 7 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 12 § původní znění dílč.   

1/EH + 359, 261, 28 

2/EH - 305, 343, 3 

§ 13 § původní znění odděl./E

H 

- 288, 349, 4 

§ 15 písm. a) § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH + 341, 304, 1 

§ 15 písm. b) § původní znění odděl. +  

§ 15 písm. c) § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 15 písm. h) § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 19 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 617, 15, 21 

3/JH - 280, 329, 40 

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 22 § původní znění odděl. -  

§ 23 § původní znění odděl. -  

§ 24 § původní znění odděl. -  

§ 25 § původní znění odděl./E

H 

+ 359, 267, 24 

§ 26 § původní znění odděl. -  

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 39 § původní znění dílč.   

1/JH + 631, 17, 1 

2/JH + 544, 59, 23 

3/JH + 358, 264, 22 

4/JH + 327, 304, 7 

5/JH - 300, 338, 5 

6/JH + 344, 297, 10 

7/JH - 281, 336, 27 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_CS.doc 7 PE 584.319 

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

poznámky 

8/JH - 280, 358, 7 

§ 40 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 45 § původní znění JH + 547, 73, 31 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 577, 65, 9 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 39, § 6 písm. c) 

S&D: § 19 (2. a 3. část), 39, 45 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 4, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 45, § 15 písm. b) 

ECR: § 25 

PPE: § 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 

ENF: § 22 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 15 písm. c) 

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

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1. část: celé znění kromě slov „konkurenceschopné“ a „a odstranění překážek bránících 

zcela novým podnikatelským modelům“ 

2. část: tato slova 

 
§ 28 

1. část: „domnívá se, že zahájení vlastní výroby energie a opatřením v oblasti energetické 

účinnosti brání omezený přístup ke kapitálu a finančnímu know-how, značné 

počáteční investiční náklady a dlouhá doba návratnosti; podporuje nové 

podnikatelské modely, systémy kolektivního nákupu a inovační finanční nástroje, 

které podnítí vlastní výrobu energie, vlastní spotřebu a energetickou účinnost všech 

spotřebitelů; navrhuje, aby se to stalo důležitým cílem pro EIB, EFSI, program 

Horizont 2020 a pro strukturální fondy, jichž by měly plně využívat veřejné orgány a 

subjekty na trhu;“ kromě slov „nové podnikatelské modely“ a „ inovační“ 

2. část: „nové podnikatelské modely“ a „ inovační“ 

3. část: „opakuje, že projekty by měly být financovány na základě srovnatelné nákladové 

účinnosti, a zároveň je třeba mít na paměti vnitrostátní a evropské cíle a povinnosti v 

oblasti klimatu a energetiky;“ 
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ECR: 

§ 12 

1. část: „připomíná, že možnost volby zákazníků je v distribučních sítích omezena, neboť se 

v podstatě jedná o přirozené monopoly, které zákazníkům znemožňují změnit 

provozovatele distribučního systému; zdůrazňuje, že provozovatele distribučních sítí 

je třeba na trhu náležitě sledovat s cílem chránit zákazníky před náhlým zvyšováním 

účtů za dodávky energie,“ 

2. část: „např. stanovením maximálního zákonného procentního podílu pro každé zdražení;“ 

 
§ 15 písm. h) 

1. část: celé znění kromě slov „doporučuje, aby tyto prvky byly uplatňovány progresivně;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 29 

1. část: celé znění kromě slov „vyjadřuje politování nad retroaktivními změnami režimů 

podpory obnovitelných zdrojů energie a nad zavedením nespravedlivých a 

represivních daní či poplatků, které poškozují další rozšiřování vlastní výroby 

energie;“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 15 písm. a) 

1. část: celé znění kromě slov „a aby se v účtech za energii nebo spolu s nimi uvádělo 

referenční srovnání s jinými obdobnými spotřebiteli a informace o změnách 

dodavatele;“ a „trvá na tom, že informace musí být podány srozumitelně, bez 

uvádění technických termínů; žádá Komisi, aby v tomto směru stanovila minimální 

požadavky na informace, včetně osvědčených postupů; zdůrazňuje, že jak pevné 

poplatky, tak daně a odvody by měly být na účtech jako takové jasně rozpoznatelné, 

díky čemuž by je zákazník mohl snadno odlišit od variabilních nákladů spojených se 

spotřebou; připomíná stávající požadavky, aby dodavatelé v účtech nebo spolu s 

nimi konkrétně uváděli, jak každý zdroj energie přispívá k celkové skladbě paliv 

dodavatele za minulý rok, a to srozumitelným a jasně porovnatelným způsobem 

spolu s odkazem uvádějícím, kde lze nalézt informace o dopadu na životní prostředí, 

pokud jde o emise CO2 a radioaktivní odpad;“ 

2. část: „a aby se v účtech za energii nebo spolu s nimi uvádělo referenční srovnání s jinými 

obdobnými spotřebiteli a informace o změnách dodavatele;“ 

3. část: „trvá na tom, že informace musí být podány srozumitelně, bez uvádění technických 

termínů; žádá Komisi, aby v tomto směru stanovila minimální požadavky na 

informace, včetně osvědčených postupů; zdůrazňuje, že jak pevné poplatky, tak daně 

a odvody by měly být na účtech jako takové jasně rozpoznatelné, díky čemuž by je 

zákazník mohl snadno odlišit od variabilních nákladů spojených se spotřebou; 

připomíná stávající požadavky, aby dodavatelé v účtech nebo spolu s nimi konkrétně 

uváděli, jak každý zdroj energie přispívá k celkové skladbě paliv dodavatele za 

minulý rok, a to srozumitelným a jasně porovnatelným způsobem spolu s odkazem 

uvádějícím, kde lze nalézt informace o dopadu na životní prostředí, pokud jde o 

emise CO2 a radioaktivní odpad;“ 
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ENF: 

§ 21 

1. část: „je přesvědčen, že v souvislosti s dobře fungujícím energetickým systémem musí 

klíčovou úlohu plnit místní orgány, obce, družstva, domácnosti a jednotlivci, a že by 

měli podstatně přispívat k transformaci energetiky a měli by být vybízeni k tomu, 

aby se stali producenty a dodavateli energie, pokud si to přejí;“ 

2. část: „upozorňuje, že z tohoto důvodu je důležité, aby Evropská unie přijala společnou 

pracovní definici „výrobců-spotřebitelů“ („prosumers“);“ 

 
ECR, ENF: 

§ 5 

1. část: celé znění kromě slov „hospodářství, které by se ze 100 % zakládalo 

na obnovitelných zdrojích energie, čehož lze dosáhnout pouze na základě snížení 

energetické spotřeby, neomezeného využívání zásady, která hovoří o tom, že 

„na prvním místě je energetická účinnost, která je nejdůležitějším palivem“, 

a upřednostňováním energetických úspor a opatření na straně poptávky 

nad opatřeními na straně nabídky, abychom mohli dosáhnout našich klimatických 

cílů, jež jsou součástí scénáře přijatého v rámci pařížské dohody, tj. snížení teploty 

o 1,5°C,“ a „konkurenceschopnosti“ 

2. část: „hospodářství, které by se ze 100 % zakládalo na obnovitelných zdrojích energie, 

čehož lze dosáhnout pouze na základě snížení energetické spotřeby, neomezeného 

využívání zásady, která hovoří o tom, že „na prvním místě je energetická účinnost, 

která je nejdůležitějším palivem“, a upřednostňováním energetických úspor a 

opatření na straně poptávky nad opatřeními na straně nabídky, abychom mohli 

dosáhnout našich klimatických cílů, jež jsou součástí scénáře přijatého v 

rámci pařížské dohody, tj. snížení teploty o 1,5°C,“ kromě slov „ze 100 %“ a 

„obnovitelných zdrojích energie, čehož lze dosáhnout pouze na základě snížení 

energetické spotřeby,“ 

3. část: „ze 100 %“ a „obnovitelných zdrojích energie, čehož lze dosáhnout pouze 

na základě snížení energetické spotřeby,“ 

4. část: „konkurenceschopnosti“ 

 
§ 6 písm. b) 

1. část: „umožnit občanům, aby si buď individuálně nebo kolektivně vyráběli, 

spotřebovávali a skladovali vlastní energii z obnovitelných zdrojů nebo aby s ní 

obchodovali, přijímali opatření k úsporám energie a stali se aktivními účastníky 

energetického trhu prostřednictvím výběru pro spotřebitele a dát jim možnost podílet 

se bezpečně a sebevědomě na odezvě na straně poptávky;“ 

2. část: „je přesvědčen, že v této souvislosti by se na úrovni EU mělo v rámci 

participativního procesu řízeného Evropskou komisí dohodnout společné chápání 

definice „výrobce-spotřebitele“;“ 

 
ALDE, ECR, PPE, S&D: 

§ 19 

1. část: „trvá na tom, aby členské státy řádně provedly a prosazovaly ustanovení směrnic o 

nekalých obchodních praktikách a o právech spotřebitelů týkající se podomního 

prodeje, nepřiměřených podmínek či nekalých praktik a agresivních marketingových 

postupů, aby ochránily spotřebitele energií, zvláště ty nejzranitelnější; 

2. část: konstatuje, že v některých zemích přibylo stížností týkajících se podomního 

prodeje“ 

3. část: „a vyzývá k zákazu těchto postupů;“ 
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ALDE, ECR, PPE, ENF, S&D: 

§ 39 

1. část: „vyzývá k posílené koordinaci na úrovni EU za účelem boje proti energetické 

chudobě pomocí sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy“ kromě slov 

„posílené koordinaci na úrovni EU“ 

2. část: „posílené koordinaci na úrovni EU“ 

3. část: „a vytvoření široké, společné, ale nekvantitativní definice energetické chudoby, 

vycházející z myšlenky, že přístup k finančně dostupné energii je základním 

sociálním právem; naléhavě žádá Komisi, aby v nadcházejících legislativních 

návrzích upřednostňovala opatření na snížení energetické chudoby“ kromě slov 

„společné“ a „ale nekvantitativní“ 

4. část: „společné“  

5. část: „ale nekvantitativní“ 

6. část: „vycházející z myšlenky, že přístup k finančně dostupné energii je základním 

sociálním právem;“ 

7. část: „naléhavě žádá Komisi, aby v nadcházejících legislativních návrzích 

upřednostňovala opatření na snížení energetické chudoby“ 

8. část: „a do poloviny roku 2017 předložila pro tuto oblast specializovaný akční plán;“ 

 
ALDE, PPE: 

§ 40 

1. část: „trvá na tom, že dostupnost a sběr lepších údajů jsou zásadně důležité proto, aby 

mohla být posouzena situace a pomoc co nejúčinněji zacílena na občany, domácnosti 

a komunity trpící energetickou chudobou;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že jakékoliv významné změny na trhu je třeba předem posoudit z 

hlediska jejich pozitivního či neutrálního dopadu na zranitelné domácnosti a že je 

následně třeba vyhodnotit, zda se tato prvotní posouzení potvrdila, nebo v případě 

potřeby urychleně přijmout nápravná opatření;“ 
 

 

8. Chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů 

Zpráva: Maria Arena (A8-0153/2016) 

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

poznámky 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 544, 60, 39 

§ 4 § 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 +  

3 -  

4 +  

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

6 -  

7 -  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH + 297, 296, 37 

§ 10 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění odděl. -  

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 19 § původní znění odděl. +  

§ 20 § původní znění odděl. -  

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH + 355, 253, 16 

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 27 § původní znění odděl./E

H 

- 139, 425, 70 

§ 28 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 31 § původní znění odděl. +  

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 33 § původní znění odděl./E

H 

+ 350, 262, 20 

§ 35 § původní znění odděl./E

H 

+ 312, 279, 40 

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 37 § původní znění odděl. +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 39 § původní znění odděl. -  

§ 40 § původní znění odděl. +  

§ 41 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 42 § původní znění odděl. +  

§ 44 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 50 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 51 § původní znění odděl. -  

§ 53 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 -  

§ 54 § původní znění odděl. +  

§ 55 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

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

poznámky 

§ 56 § původní znění odděl. -  

§ 58 § původní znění odděl. -  

§ 60 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 5 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 15 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 22 § původní znění odděl./E

H 

- 277, 351, 7 

práv. východ. 29 § původní znění odděl. -  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. I § původní znění odděl. -  

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. Q § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. S § původní znění odděl. -  

odův. T § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. U § původní znění odděl. -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 325, 104, 206 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 3 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: odův. I, S 

PPE: práv. východ. 15, odův. E, S, § 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 56 

ECR: práv. východiska 5, 15, 22, odův. T, U, § 19, 24, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 46, 60 

GUE/NGL: § 11, 37 

S&D: práv. východ. 29, § 33, 51, 56, 58, odův. I, S 

ALDE: odův. I, S, § 17, 27, 54 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 44 

1. část: celé znění kromě slov „domácí násilí, obchodování s lidmi nebo prostituci“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

odův. J 

1. část: celé znění kromě slov „(smlouvy bez stanovení pracovní doby, práce na dobu 

určitou, dočasné zaměstnání, práce na částečný úvazek)“ a „vzhledem k tomu, že 

tyto nejisté pracovní smlouvy vystavují ženy většímu riziku chudoby a vedou ke 

vzniku kategorie chudých pracovníků;“ 

2. část: tato slova 

 
odův. Q 

1. část: celé znění kromě slova „a úsporná opatření přijatá“ 

2. část: tato slova 

 
odův. T 

1. část: celé znění kromě slov „přetrvávající ve společnosti jsou zakořeněny v patriarchátu a 

ponechávají ženám ve společnosti podřízenou roli, čímž přispívají k feminizaci 

chudoby; vzhledem k tomu, že tyto stereotypy“ 

2. část: tato slova 

 
§ 6 

1. část: celé znění kromě slova „bezplatné“ 

2. část: toto slovo 
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§ 17 

1. část: celé znění kromě slov „zejména v některých členských státech, jejichž daňová 

politika nebere v úvahu těžkosti, s nimiž se tato kategorie žen potýká,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 18 

1. část: „znovu opakuje svou výzvu Komisi ve prospěch přezkumu stávajících právních 

předpisů s cílem odstranit rozdíly v odměňování mezi muži a ženami a snížit rozdíly 

ve výši důchodů; konstatuje, že pro odstranění rozdílů v odměňování mezi ženami a 

muži jsou zásadní opatření za účelem zvýšení transparentnosti mezd, a vyzývá 

členské státy, aby prováděly doporučení Komise ze dne 7. března 2014 o posílení 

zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti,“ 

2. část: „včetně přenesení důkazního břemene při stížnostech na genderovou diskriminaci na 

pracovišti;“ 

 
§ 32 

1. část: „připomíná zejména právo dětí z řad migrantů a uprchlíků, a to chlapců i dívek, na 

přístup ke vzdělání, který představuje pro evropské společnosti jednu z priorit; 

zdůrazňuje proto, že s ohledem na přetrvávající migrační krizi by měla být na 

vnitrostátní úrovni i na úrovni EU přijata naléhavá opatření týkající se vzdělávání 

migrantů; zdůrazňuje, že vzdělání je klíčem k integraci a uplatnitelnosti na trhu 

práce a že pokud vnitrostátní systémy vzdělávání nedokáží v této výzvě obstát, může 

to vyvolat další kulturní segregaci a prohloubit rozdělení společnosti;“ 

2. část: „poukazuje na to, že přístup ke vzdělání na požadované úrovni kvality spolu s 

jazykovou a psychologickou podporou, ať už v uprchlických táborech nebo v 

hostitelských městech, nesmí být omezován byrokratickými a administrativními 

otázkami souvisejícími s uznáním postavení uprchlíka;“ 

 
§ 46 

1. část: celé znění kromě slov „a žádá, aby byla urychleně přijata iniciativa s cílem 

vypracovat směrnici EU o boji proti násilí páchanému na ženách;“ a „a aby 

podporovala legislativní opatření za účelem definice tohoto násilí jako konkrétního 

trestného činu úzce souvisejícího s trestnými činy z nenávisti;“ 

2. část: „a žádá, aby byla urychleně přijata iniciativa s cílem vypracovat směrnici EU o boji 

proti násilí páchanému na ženách;“ 

3. část: „a aby podporovala legislativní opatření za účelem definice tohoto násilí jako 

konkrétního trestného činu úzce souvisejícího s trestnými činy z nenávisti;“ 

 
ECR: 

§ 7 

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

2. část: tato slova 

 
§ 25 

1. část: celé znění kromě slov „vyzývá členské státy, aby zvážily poskytování nároku na 

sdílený důchod v případě rozvodu a rozluky, v souladu se zásadou subsidiarity;“ 

2. část: tato slova 
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§ 28 

1. část: „opětovně zdůrazňuje úlohu vzdělání v boji proti genderovým stereotypům, neboť 

podporuje ženy a dívky v sociální, hospodářské, kulturní a politické oblasti a ve 

vědecké kariéře i při ukončení cyklu chudoby pomocí začleňování žen do odvětví, 

kde jsou nedostatečně zastoupeny, jako je věda, technologie, inženýrství a 

podnikání, a vyzývá Komisi, aby cíle odborné přípravy pro ženy začlenila do 

doporučení pro jednotlivé země;“ 

2. část: „zdůrazňuje úlohu neformálního vzdělávání; vyzývá členské státy, aby investice do 

vzdělání dívek a žen zaměřené na zlepšení jejich potenciálu zahrnuly jako nedílnou 

součást do svého hospodářství a plánů obnovy; vybízí členské státy, aby 

podporovaly mladé ženy při přechodu z formálního vzdělávání na trh práce; 

zdůrazňuje, že všechny vzdělávací instituce musí předávat demokratické hodnoty a 

podporovat tak toleranci, aktivní občanství, společenskou zodpovědnost a respekt k 

odlišnostem pohlaví, menšin a etnických a náboženských skupin; poukazuje na 

význam sportu a tělesné výchovy při překonávání předsudků a stereotypů a jejich 

potenciální hodnotu při pomoci sociálně zranitelným mladým lidem, aby znovu 

nalezli správnou cestu;“ 

 
§ 41 

1. část: celé znění kromě slov „a musí zahrnovat výrazné genderové hledisko;“ a „včetně 

dopadů na nerovnost mezi ženami a muži;“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 3 

1. část: celé znění kromě slov „a zavést pracovní podmínky vstřícné k rodinám, jako jsou 

například přizpůsobitelná pracovní doba a možnost práce z domova;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 13 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje“ a „význam sdílení a prosazování osvědčených 

postupů, odborného vedení, ženských vzorů a dalších forem podpory pro 

nezaměstnané ženy;“ 

2. část: tato slova 

 
S&D: 

odův. E 

1. část: celé znění kromě slov „kterou požaduje Komise a kterou uplatňují členské státy“ 

2. část: tato slova 

 
§ 4 

1. část: celé znění kromě slov „ostře“ a „které uplatňuje EU a“ 

2. část: tato slova 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_CS.doc 19 PE 584.319 

§ 9 

1. část: „opětovně zdůrazňuje své zklamání ze stažení směrnice o mateřské dovolené po 

mnoha letech snahy odblokovat patovou situaci a zajistit tak lepší ochranu 

evropských občanů; vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh a“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh a respektovala postoj Parlamentu, který 

se vyslovuje ve prospěch zvýšení současné minimální zaručené délky plně hrazené 

mateřské dovolené ze 14 na 20 týdnů,“ 

3. část: „a stanovit zákonný nárok na placenou otcovskou dovolenou; je přesvědčen, že ve 

všech členských státech je třeba přijmout konkrétní opatření za účelem zlepšení 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby do rámce evropského semestru zařadila výraznější sociální rozměr a cíle 

rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnání;“ 

 
ALDE: 

§ 14 

1. část: „zdůrazňuje, že klíčový význam mají: reformy politik v makroekonomické a sociální 

oblasti a na trhu práce v souladu s politikou rovnosti mužů a žen, jejímž cílem bude 

zaručit ekonomickou a sociální spravedlnost pro ženy; přehodnocení metod 

používaných pro stanovení míry chudoby a rozvíjení strategií na podporu 

spravedlivého rozdělení bohatství;“ 

2. část: „záruky minimálního příjmu a důstojných mezd a důchodů a vytváření většího 

množství kvalitních pracovních míst se souvisejícími právy pro ženy; využívání 

vysoce kvalitních veřejných služeb, které bude umožněno ženám a dívkám, a snížení 

nerovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o lepší služby sociálního zabezpečení;“ 

 
§ 38 

1. část: „konstatuje, že chybějící příjem partnera je významným faktorem, který může 

přispívat k chudobě žen a k jejich sociálnímu vyloučení; zdůrazňuje“ 

2. část: „často nejistou situaci vdov a rozvedených žen i matek samoživitelek, jimž soud 

přiřkl opatrovnictví dětí a pro které je zapotřebí stanovit odpovídající výši 

výživného; konstatuje, že neplacení výživného může uvrhnout matku samoživitelku 

do chudoby; zdůrazňuje skutečnost, že rozvedené ženy jsou náchylné k diskriminaci 

a chudobě, což dokazuje, že ženy stále nejsou plně ekonomicky nezávislé a“ 

3. část: „poukazuje na nutnost dalších opatření v oblasti trhu práce a odstraňování rozdílů 

v odměňování žen a mužů;“ 

 
PPE, ECR: 

§ 5 

1. část: „vyzývá členské státy a Komisi, aby rozvíjely a využívaly dostupné politické a 

finanční nástroje, mimo jiné balíček týkající se „sociálních investic“, s cílem 

dosáhnout barcelonských cílů; žádá v této souvislosti optimalizaci Evropského 

sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj s cílem 

upřednostňovat v první řadě zřizování veřejných a soukromých zařízení péče o děti a 

další závislé osoby a zařízení za účelem pomoci s využitím sociálních investic a 

nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI),“ kromě slov „a 

Komisi“ 

2. část: „a Komisi“ 

3. část: „a také k využívání flexibilního mechanismu, který byl zaveden v rámci paktu 

stability a růstu pro financování předškolního vzdělávání a péče;“ 

4. část: „navrhuje, aby Komise přidělila zvláštní zdroje na to, aby byla v rámci mechanismu 

spolufinancování financována podpůrná opatření pro konkrétní území, na nichž je 

nedostatek struktur pro zajištění předškolního vzdělávání a péče, a kde je mimořádně 

nízká zaměstnanost žen;“ 
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§ 22 

1. část: „vítá skutečnost, že Komise považuje „stejnou odměnu za práci stejné hodnoty“ za 

jednu z klíčových oblastí činnosti ve své nové strategii týkající se rovnosti žen a 

mužů;“ 

2. část: „vyjadřuje však politování nad tím, že Komise zveřejnila pouze pracovní dokument 

útvarů Komise, čímž snížila význam své strategie v oblasti rovnosti žen a mužů na 

úroveň interního dokumentu;“ 

3. část: „vyzývá proto Komisi, aby přijala sdělení o „Nové strategii pro rovnost žen a mužů 

a práva žen po roce 2015“, tak aby bylo možné v ní zahrnuté cíle a politiky účinně 

provádět;“ 

 
§ 36 

1. část: „vyzývá k řádnému provedení směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání“ 

2. část: „a k jejímu přezkumu, tak aby byl stanoven požadavek na podniky vypracovat 

opatření či plány týkající se rovných podmínek žen a mužů,“ 

3. část: „včetně opatření k odstranění segregace, rozvoje mzdových systémů a opatření na 

podporu profesní dráhy žen;“ 

 
§ 53 

1. část: „požaduje ambicióznější opatření za účelem boje proti energetické chudobě, která 

neúměrně postihuje domácnosti samostatně žijících žen, domácnosti s jedním 

rodičem a domácnosti, v jejichž čele stojí žena;“ 

2. část: „naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby vypracovaly definici energetické 

chudoby,“ 

3. část: „která zohlední genderové aspekty tohoto jevu, a aby ji zahrnuly do budoucího 

přepracování směrnice o energetické náročnosti budov;“ 

4. část: „zdůrazňuje významnou úlohu komunitních energetických iniciativ, jako jsou 

družstva, v pomoci zranitelným spotřebitelům energie, zejména ženám, které čelí 

chudobě, sociálnímu vyloučení a marginalizaci;“ 

5. část: „zdůrazňuje, že na chudobu žen má velký vliv změna klimatu, protože ženy jsou 

závislejší na přírodních zdrojích a mají méně prostředků k tomu, aby se mohly 

chránit před negativními účinky změny klimatu, jako jsou dopady na zdraví, sucho, 

přírodní katastrofy nebo vysídlení v souvislosti se změnou životního prostředí;“ 

6. část: „vyjadřuje politování nad skutečností, že genderové hledisko nebylo systematicky 

zavedeno do politik EU v oblasti klimatu, a vyzývá orgány a instituce Unie, aby 

hledisko rovnosti žen a mužů začlenily do všech politik a právních předpisů EU pro 

oblast klimatu;“ 

 
§ 55 

1. část: „vybízí členské státy a Komisi, aby shromažďovaly statistiky členěné podle pohlaví 

a zavedly nové individuální ukazatele, pokud jde o ženy a chudobu, jakožto nástroj k 

monitorování dopadu, jaký mají na ženy a chudobu širší sociální a hospodářské 

politiky a politiky v oblasti zaměstnanosti, s cílem rozvíjet výměny osvědčených 

postupů, pokud jde o právní a rozpočtové nástroje za účelem potírání chudoby,“ 

2. část: „se zaměřením na tyto skupiny a na zvláštní riziko chudoby, které se mimo jiné týká 

přistěhovalkyň, žen z etnických menšin, žen samoživitelek, starších žen, žen se 

zdravotním postižením a žen, které zůstávají doma, aby pečovaly o některého člena 

rodiny,“ 

3. část: „a to bez ohledu na sexuální orientaci nebo genderovou identitu;“ 
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odův. A 

1. část: celé znění kromě slov „vzhledem k tomu, že míra chudoby migrantek a příslušnic 

etnických menšin je v celé EU stejná, a to bez ohledu na zvláštnosti ohrožených 

skupin, jimiž jsou starší ženy, svobodné ženy, ženy samoživitelky, lesbické ženy, 

bisexuální ženy, transsexuální ženy či ženy se zdravotním postižením;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že míra chudoby migrantek a příslušnic etnických menšin je v 

celé EU stejná, a to bez ohledu na zvláštnosti ohrožených skupin, jimiž jsou starší 

ženy, svobodné ženy, ženy samoživitelky, lesbické ženy, bisexuální ženy, 

transsexuální ženy či ženy se zdravotním postižením;“ kromě slov „lesbické ženy, 

bisexuální ženy, transsexuální ženy“ 

3. část: „lesbické ženy, bisexuální ženy, transsexuální ženy“ 

 
odův. D 

1. část: „vzhledem k tomu, že v době hospodářské krize se lidé, kteří byli již předtím 

vystaveni riziku života v chudobě – což bývají s větší pravděpodobností ženy –, 

ocitají ve zranitelném postavení na trhu práce a pokud jde o sociální zabezpečení, 

zejména členové skupin, jež se potýkají s vícenásobnou diskriminací;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že průzkum EU o LGBT osobách ukázal, že lesbické, bisexuální 

a transsexuální ženy čelí nepřiměřenému riziku diskriminace na základě své sexuální 

orientace nebo genderové identity v zaměstnání (19 %), vzdělávání (19 %), bydlení 

(13 %), zdravotnictví (10 %) a v přístupu k sociálním službám (8 %);“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že to přináší nepřiměřená rizika pro jejich ekonomickou a 

sociální situaci;“ 

 
PPE, ECR, GUE/NGL: 

§ 8 

1. část: celé znění kromě slov „Komisi, aby v úzké spolupráci s“, „globální a“, 

„legislativní“, „a to mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou, rodičovskou 

dovolenou a pečovatelskou dovolenou“, „individuálního a nepřenositelného“ a „na 

co možná nejširším základě;“ 

2. část: „Komisi, aby v úzké spolupráci s“ 

3. část: „globální a“ 

4. část: „legislativní“ 

5. část: „a to mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a 

pečovatelskou dovolenou“ 

6. část: „individuálního a nepřenositelného“ 

7. část: „na co možná nejširším základě;“ 

 
PPE, ALDE: 

§ 24 

1. část: „vyzývá Komisi, aby vypracovala posouzení dopadu, který v EU přinášejí systémy 

minimálního příjmu, a aby zvážila další opatření, která by zohlednila ekonomické a 

sociální okolnosti jednotlivých členských států, a rovněž posouzení toho, zda tyto 

systémy umožňují domácnostem zajistit jejich základní osobní potřeby;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby na tomto základě posoudila způsob a prostředky poskytování 

přiměřeného minimálního příjmu nad hranicí chudoby ve výši 60 % národního 

mediánu příjmů ve všech členských státech, a to v souladu s vnitrostátními postupy 

a tradicemi, a aby zároveň zohlednila individuální vlastnosti členských států s cílem 

podpořit sociální konvergenci v celé EU;“ 

3. část: „opětovně naléhavě vyzývá členské státy, aby na vnitrostátní úrovni zavedly 

minimální důchod, který nebude moci být nižší než hranice ohrožení chudobou;“ 
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§ 50 

1. část: celé znění kromě slov „právo na“ a „se zvláštním zřetelem na ženy, které žijí v 

chudobě, ženy se zdravotním postižením a ženy migrantky;“ 

2. část: „právo na“ 

3. část: „se zvláštním zřetelem na ženy, které žijí v chudobě, ženy se zdravotním postižením 

a ženy migrantky;“ 
 

 

9. Necelní překážky na jednotném trhu 

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0160/2016) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění JH + 339, 128, 52 

§ 8 § původní znění JH - 71, 355, 203 

§ 14 § původní znění odděl. +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 29 § původní znění JH + 315, 167, 40 

§ 32 § původní znění odděl. +  

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 44 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 52 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 310, 313, 7 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. C § původní znění JH + 384, 49, 80 

odův. E § původní znění JH + 330, 85, 103 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 470, 131, 30 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 8 

ENF: odův. C, E, § 1, 29 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 14, 32 
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Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 52 

1. část: „vyzývá Komisi, aby intenzivněji pracovala na prosazování předpisů a na zásadách, 

které tvoří základ jednotného trhu; je přesvědčen o tom, že včasný zásah do 

vnitrostátních opatření či prováděcích postupů, které vytvářejí neopodstatněné 

necelní překážky, může mít efektivní účinek a přinést snadněji dosažené výsledky, 

než by tomu bylo při uplatnění řízení pro nesplnění povinnosti; zdůrazňuje ovšem, 

že v případě vážných nebo přetrvávajících pochybení či při nesprávném uplatňování 

práva Unie musí Komise v zájmu úplného provedení právních předpisů EU 

týkajících se jednotného trhu“ a „využívat všech dostupných opatření, včetně 

upřednostnění řízení pro nesplnění povinnosti;“ 

2. část: „a zajištění strukturálních reforem v členských státech“ 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

1. část: „je přesvědčen o tom, že k neopodstatněným necelním překážkám vedou rovněž 

mnohé vnitrostátní administrativní postupy, včetně požadavků na formalizaci 

dokumentů vnitrostátními orgány či úřady;“ 

2. část: „naléhavě vyzývá členské státy, aby využívaly řešení elektronické správy (e-

governance), jež zahrnují upřednostňování interoperability a digitálních podpisů, za 

účelem modernizace své veřejné správy, jež bude např. vycházet z příkladů Estonska 

a Dánska, a to poskytováním rozsáhlejších a lépe dostupných digitálních služeb 

občanům a podnikům a usnadňováním přeshraniční spolupráce a interoperability 

orgánů veřejné správy, aniž by byla ohrožena ochrana osobních údajů; je přesvědčen 

o tom, že používání elektronické správy je pro společnosti důležitým nástrojem, 

který by však neměl vylučovat alternativní způsoby přístupu k informacím ani 

znevýhodňovat občany, kteří nemají k digitálním službám přístup;“ 

 
§ 33 

1. část: celé znění kromě slov „je rovněž přesvědčen, že členské státy zavádějící nová 

regulační opatření by měly být povinny poskytovat jejich podrobnější odůvodnění;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 44 

1. část: celé znění kromě slov „na základě velikosti pozemku, na němž je daná činnost 

prováděna, velikosti podniku nebo“ 

2. část: tato slova 
 

 

10. Strategie pro jednotný trh 

Zpráva: Lara Comi (A8-0171/2016) 

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 

§ 4 § původní znění JH + 488, 121, 13 

za § 4 2 ENF JH - 85, 510, 25 

§ 7 § původní znění odděl. +  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 494, 75, 49 

§ 17 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/JH + 480, 111, 29 

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 531, 81, 10 

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 480, 127, 13 

§ 31 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 32 8 ALDE  -  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 53 § původní znění JH + 487, 103, 29 

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 421, 196, 4 

§ 58 § původní znění odděl. +  

za § 65 3 ENF JH - 66, 542, 8 

§ 66 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 68 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 460, 155, 6 

§ 71 4 ENF JH - 68, 546, 3 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 496, 118, 6 

2/JH + 378, 230, 2 

§ 82 5 ENF JH - 110, 470, 17 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 496, 94, 28 

2/JH + 559, 48, 2 

3/JH + 423, 163, 28 

4/JH + 528, 80, 3 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 84 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 367, 160, 84 

3/JH + 534, 54, 21 

4 +  

§ 85 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 297, 308, 2 

za § 87 6 ENF JH - 103, 484, 8 

§ 91 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 476, 119, 3 

§ 94 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 447, 157, 6 

§ 96 § původní znění odděl. +  

§ 97 7 ENF JH - 92, 489, 25 

§ 106 § původní znění JH + 308, 258, 39 

§ 108 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. G § původní znění odděl. +  

odův. P 1 ECR JH - 157, 445, 3 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 423, 92, 54 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: § 71 

S&D: § 53, 106 

ENF: § 4, 71, 91 (2. část), pn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: § 14 (2. část), 19 (4. část), 21 (3. část), 24 (2. část), 54 (2. část), 68 (2. část), 71 (2. 

část), 82, 94 (2. část), pn. 1 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 53, 106 

ALDE: § 106 

S&D: § 96 

ENF: odův. G, § 7, 58 

EFDD: § 53, 82, 84, 106 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 31 

1. část: „zdůrazňuje, že ekonomika sdílení rychle roste a současně mění způsob, jakým jsou 

poskytovány a konzumovány mnohé služby a zboží, dokáže využívat inovaci a má 

potenciál zajistit dodatečné přínosy a příležitosti na jednotném trhu pro společnosti i 

spotřebitele; zdůrazňuje hospodářské, společenské a environmentální přínosy a 

výzvy, které mohou být s ekonomikou sdílení spojeny; vyzývá Komisi, aby 

koordinovala úsilí členských států nalézt krátkodobá nebo dlouhodobá legislativní 

řešení ve vztahu k ekonomice sdílení;“ 

2. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby předložily návrhy na to, jak zabránit zneužívání 

v oblasti zaměstnávání a daní v ekonomice sdílení;“ 

 
S&D: 

§ 66 

1. část: celé znění kromě slov „a nadále uplatňovat nulovou toleranci k porušování předpisů 

o jednotném trhu;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 85 

1. část: celé znění kromě slov „a zabránily nadměrné tvorbě vnitrostátních právních 

předpisů“ a „souhlasí s rozšířením postupu oznamování stanoveným ve směrnici 

2015/1535 na všechna odvětví, na něž se tato směrnice nevztahuje;“ 

2. část: „a zabránily nadměrné tvorbě vnitrostátních právních předpisů“ 

3. část: „souhlasí s rozšířením postupu oznamování stanoveným ve směrnici 2015/1535 na 

všechna odvětví, na něž se tato směrnice nevztahuje;“ 
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§ 86 

1. část: celé znění kromě slov „aby snížila požadavky týkající se vysílání pracovníků a“ a 

„a“  

2. část: tato slova 

 
ENF: 

§ 91 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje však, že by územní plánování nemělo sloužit jako 

záminka pro obcházení práva na svobodu usazování; v této souvislosti poukazuje na 

důležitost řádného prosazování směrnice o službách;“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE: 

§ 17 

1. část: celé znění kromě slov „k regulačnímu zjednodušení a“ 

2. část: tato slova 

 
§ 51 

1. část: celé znění kromě slov „aniž by bylo ohroženo trvání výhradního práva na trhu 

uděleného v návaznosti na režim dodatkových ochranných osvědčení na chráněných 

trzích;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 108 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje, že každý takový návrh musí respektovat základní 

zásadu svobody obchodu;“ a „konstatuje, že se subjekty na trhu musí někdy zapojit 

do výběru na trhu, aby mohly fungovat v rámci stanovených tržních podmínek;“ 

2. část: tato slova 

 
ECR: 

§ 14 

1. část: celé znění kromě slov „a tvoří přibližně 10–12 % všech evropských podniků“ 

2. část: tato slova 

 
§ 24 

1. část: celé znění kromě slov „který zajistí, aby členské státy nabízely takové právní a 

správní prostředí, které akceptuje, že může dojít k neúspěchu, který může podnítit 

inovace, zdůrazňuje však, že náklady a důsledky těchto neúspěchů společností mají 

dopad nejen na vlastníky společností a podílníky, ale také jejich věřitele, jejich 

zaměstnance a daňové poplatníky; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tato iniciativa 

uvede do souladu insolvenční řízení po celé EU“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: celé znění kromě slov „harmonizaci rámcových pravidel členských států týkajících 

se PPP“ 

2. část: tato slova 

 
§ 68 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby analyzovaly zbytečná omezení na jednotném 

trhu, která nevyplývají ze závažných důvodů týkajících se veřejného zájmu, neboť je 

nutné posunout dál myšlenky, jak by bylo možné“ a „tyto výzvy překonat,“ 

2. část: „v nezbytných případech“ a „a aby předložily v roce 2017 zprávu na toto téma;“ 
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§ 71 

1. část: „vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o odhalování možných porušení práva EU ze 

strany členských států ve velmi rané fázi“ 

2. část: „a aby zaujala pevný postoj vůči jakýmkoli legislativním opatřením, která již byla 

přijata nebo jsou projednávána ve vnitrostátních parlamentech, jež by mohla zvýšit 

roztříštěnost jednotného trhu;“ 

 
§ 94 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby analyzovaly zbytečná omezení pro 

maloobchodní podniky na jednotném trhu, která nejsou oprávněná na základě 

závažných důvodů vážících se k veřejnému zájmu, neboť je nutné pokročit s návrhy, 

jak by bylo možné“ a „překonat,“ 

2. část: „tyto výzvy v nezbytných případech“ a „a aby předložily v roce 2017 zprávu na toto 

téma;“ 

 
ENF, ECR: 

§ 19 

1. část: „vítá odhodlání Komise řešit nedostatečnou koordinaci daňových systémů v EU, 

zejména obtíže, které mají malé a střední podniky v důsledku komplikovanosti 

lišících se vnitrostátních předpisů o DPH; vyjadřuje svou plnou podporu Komisi, 

pokud jde o reformu DPH;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby zvážila, jak by bylo možné změnit nová pravidla týkající se 

místa poskytování, pokud jde o DPH na digitální služby, tak aby tato pravidla 

odpovídala zvláštním potřebám malých podniků a mikropodniků;“ 

3. část: „vyzývá Komisi, aby zhodnotila proveditelnost další koordinace“ 

4. část: „a aby posoudila zejména možnost zavést zjednodušený přístup k DPH (pro stejnou 

kategorii zboží) v oblasti elektronického obchodu;“ 

 
EFDD, ECR: 

§ 21 

1. část: celé znění kromě slov „Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a“ a „vítá 

záměr Komise využívat finanční prostředky z programu COSME k financování 

informačních kampaní zacílených na inovativní mladé malé a střední podniky;“ 

2. část: „Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a“ 

3. část: „vítá záměr Komise využívat finanční prostředky z programu COSME k financování 

informačních kampaní zacílených na inovativní mladé malé a střední podniky;“ 

 
ALDE, PPE, Verts/ALE: 

§ 82 

1. část: „opakovaně vyzývá k tomu, aby Rada rychle přijala balíček o bezpečnosti výrobků a 

dohledu nad trhem, a vyzývá Komisi, aby se plně zhostila své úlohy při usnadňování 

řešení v tomto ohledu;“ 

2. část: „zdůrazňuje význam poskytování příslušných informací o výrobcích určených pro 

maloobchod,“ 

3. část: „zejména povinné uvádění země původu,“ 

4. část: „což je velmi důležité pro ochranu spotřebitelů a pro posílení boje proti padělání;“ 
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ALDE, PPE, ECR: 

§ 84 

1. část: „zdůrazňuje, že rozdíly v předpisech mezi členskými státy, pokud jde o rozdílné 

požadavky na označování nebo kvalitu, vytvářejí zbytečné překážky pro dodavatele 

zboží a ochranu spotřebitelů; podtrhuje přidanou hodnotu ekoznačky; vyzývá 

Komisi, aby posoudila, které značky jsou pro zajištění informací pro spotřebitele 

zásadní a které ne,“ 

2. část: „a aby zvážila zavedení závazného systému poskytování klíčových informací o 

ručně vyráběných a průmyslových výrobcích, jak bylo uvažováno například v 

nábytkářském odvětví, na úrovni EU,“ 

3. část: „s cílem poskytnout spotřebitelům klíčové informace a zajistit stejnou kvalitu 

výrobků v různých členských státech;“ 

4. část: „domnívá se, že taková iniciativa by byla přínosná pro spotřebitele, výrobní odvětví 

a obchodní subjekty, neboť by zajišťovala transparentnost, odpovídající uznávání 

evropských produktů a harmonizovaná pravidla pro subjekty na jednotném trhu;“ 

 


