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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 mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** 

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních 

strojích ***I 

Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

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

poznámky 

celé znění – svazek č. 

1 

80 výbor  +  

svazek č. 2 1-79 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

Zpráva: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF JH - 72, 623, 11 

hlasování najednou 2-7 zpravodaj EH + 384, 277, 48 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 512, 177, 18 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění JH + 696, 10, 8 

§ 13 § původní znění JH + 629, 55, 29 

§ 14 § původní znění JH + 622, 79, 12 

§ 15 § původní znění dílč.   

1/JH + 554, 126, 32 

2/JH + 355, 340, 10 

§ 16 § původní znění JH + 557, 141, 15 

§ 18 § původní znění JH + 548, 92, 73 

§ 21 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1/JH + 657, 43, 13 

2 +  

3/JH + 569, 85, 60 

4/JH + 529, 121, 65 

§ 31 § původní znění dílč.   

1/JH + 536, 159, 16 

2/JH + 350, 331, 17 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 32 § původní znění dílč.   

1/JH + 525, 178, 11 

2/JH + 355, 346, 12 

§ 33 § původní znění odděl. +  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 445, 226, 42 

3 +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 508, 177, 28 

§ 44 § původní znění odděl. -  

§ 45 § původní znění dílč.   

1/JH + 509, 175, 26 

2/JH - 341, 346, 24 

§ 46 § původní znění dílč.   

1/JH + 573, 110, 30 

2/JH + 331, 304, 74 

§ 47 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 54 8 zpravodaj EH - 325, 354, 32 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 467, 185, 59 

2/JH - 298, 387, 11 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 58 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 61 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 367, 344, 3 

§ 64 § původní znění odděl./E

H 

- 280, 378, 56 

§ 65 § původní znění JH + 663, 17, 33 

§ 79 § původní znění JH + 567, 131, 12 

§ 84 § původní znění JH + 538, 147, 27 

§ 85 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 88 § původní znění JH + 613, 80, 19 

odův. F § původní znění odděl./E

H 

+ 428, 250, 31 

odův. K § původní znění JH + 547, 128, 33 

odův. Q § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. R § původní znění JH + 625, 46, 38 

odův. U § původní znění dílč.   

1/JH + 634, 45, 31 

2/JH + 308, 301, 93 

odův. Z § původní znění JH + 360, 320, 32 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 486, 189, 28 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: body odůvodnění K, R, § 65 

PPE: § 45 

ENF: § 4 (2. část), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (1., 2. a 3. část), 36 (2. část), 38 (2. část), 79, 84, 

88, pn. 1 

S&D: body odůvodnění U, Z, § 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: § 16 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 44, 64 

GUE/NGL: § 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: body odůvodnění F, Z 

EFDD: § 46 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

odův. Q 

1. část: celé znění kromě slov: „a rovněž představuje odpovědný přístup k veřejným 

financím“ a „a uprchlíci se budou moci stát aktivními daňovými poplatníky;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 1 

1. část: celé znění kromě slova: „evropských“  

2. část: toto slovo 

 
§ 5 

1. část: „žádá rovněž, aby byla přijata účinná opatření mimo území EU s cílem zajistit, aby 

se osoby, které na to mají nárok, mohly bezpečně dostat do hostitelských zemí,“ 

2. část: „a rovněž s ohledem na vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu a zvládání blíže 

neurčených migračních toků;“ 

 
§ 21 

1. část: celé znění kromě slov: „kterým bude pravděpodobně uděleno povolení k pobytu a 

kteří si mohou najít práci v hostitelské zemi“ 

2. část: tato slova 

 
§ 47 

1. část: celé znění kromě slov: „kteří mají dobré vyhlídky na přiznání mezinárodní ochrany,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 85 

1. část: „podporuje myšlenku vytvoření asistenčních služeb pro učitele, které jim budou 

nabízet včasnou podporu při zvládání různých druhů rozmanitosti ve třídě a podpoře 

mezikulturního dialogu a radit jim v případě konfliktů či konfrontace se studenty, 

u nichž hrozí radikalizace;“ 

2. část: „vyzývá dále členské státy, aby rozšířily možnosti politického vzdělávání a poskytly 

vhodné příležitosti další odborné přípravy a výukové materiály k objasnění toho, 

proč lidé utíkají, a k boji proti extremismu;“ 
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PPE: 

odův. U 

1. část: celé znění kromě slov: „velká“ a „a žije v táborech, kde chybí přístup ke zdrojům a 

službám dostatečné kvality, které by naplňovaly jejich základní potřeby;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 15 

1. část: celé znění kromě slov: „a žadatelů o azyl“ 

2. část: tato slova 

 
§ 31 

1. část: celé znění kromě slov: „25 %“ 

2. část: tato slova 

 
§ 32 

1. část: „poukazuje na to, že aby bylo zajištěno účelné přidělování prostředků z Evropského 

sociálního fondu, měly by členské státy v případě potřeby upravit svá příslušná 

pravidla,“ 

2. část: „s cílem zajistit, aby bylo s žadateli o azyl zacházeno stejně jako s občany EU a se 

státními příslušníky třetích zemí, kteří mají přístup na trh práce;“ 

 
§ 45 

1. část: celé znění kromě slov: „ale nejpozději do šesti měsíců“ 

2. část: tato slova 

 
§ 46 

1. část: celé znění kromě slov: „a žadatelů o azyl“ a „zejména ověřováním toho, zda členské 

státy nestanovují příliš restriktivní podmínky přístupu k zaměstnání, jež by přístup k 

zaměstnání neúměrně ztěžovaly;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: „vyzývá Komisi, aby zvážila revizi směrnice o modré kartě“ 

2. část: „s cílem zajistit její větší flexibilitu pro vysoce kvalifikované osoby požívající 

mezinárodní ochrany, které by jako příslušníci třetí země měly potenciálně nárok na 

přístup do systému modré karty, přičemž je třeba zohlednit mimořádné podmínky, 

jimž uprchlíci a žadatelé o azyl čelí, a potřeby trhu práce EU, zejména s ohledem na 

rozsah působnosti této směrnice a pravidla týkající se mobility v rámci EU;“ 

 
§ 58 

1. část: celé znění kromě slov: „příslušníci donucovacích orgánů, včetně inspektorů práce, 

soudců, státních zástupců a právníků,“ 

2. část: tato slova 

 
§ 61 

1. část: „zdůrazňuje rostoucí míru nenávistných řečí, protimigrantských postojů a 

xenofobního násilí“ 

2. část: „jak ze strany institucí a orgánů, tak jednotlivců;“ 

 
ENF: 

§ 4 

1. část: celé znění kromě slov: „že je naléhavě nutné zavést společný azylový systém,“ 

2. část: tato slova 
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§ 36 

1. část: „podporuje úsilí Komise o aktualizaci Evropského programu pro migraci, zejména 

na základě přepracování nařízení Dublin III, s cílem zvýšit solidaritu, rozdělení 

odpovědnosti a jednotnost norem ochrany v jednotlivých členských státech;“ 

2. část: „zdůrazňuje pozitivní vliv, který by mohla mít mobilita uprchlíků při řešení 

nedostatku pracovních sil a při začleňování uprchlíků na trhu práce, mj. s 

přihlédnutím k takovým aspektům, jako je vybízení členských států k tomu, aby 

umožnily slučování rodin;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že je třeba vynaložit další úsilí na vytvoření skutečně jednotného 

společného evropského azylového systému a komplexní a udržitelné politiky legální 

migrace v EU, a to s cílem pokrýt poptávku na trhu práce z hlediska dovedností, kdy 

hraje začleňování uprchlíků do společnosti a aktivní integrační politika ústřední 

úlohu;“ 

 
§ 38 

1. část: „bere na vědomí prohlášení předsedy Komise Junckera v projevu o stavu Unie v 

roce 2015, v němž potvrdil svoji podporu poskytnutí přístupu na trh práce žadatelům 

o azyl i během zpracovávání jejich žádostí; vyjadřuje však politování nad malým 

odhodláním Komise, pokud jde o provádění přijatých rozhodnutí;“ 

2. část: „vyjadřuje své znepokojení nad rozhodnutím některých členských států uzavřít své 

vnitřní hranice či zavést dočasné hraniční kontroly, jelikož to ohrožuje svobodu 

pohybu v schengenském prostoru;“ 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 30 

1. část: „dále poukazuje na to, že na opatření zaměřená na integraci a začleňování uprchlíků 

a žadatelů o azyl do společnosti by neměly být vynakládány finanční prostředky 

vyčleněné na programy určené jiným znevýhodněným skupinám,“ 

2. část: „nýbrž že tato opatření si bezpodmínečně žádají dodatečné sociální investice, které 

by odrážely potřebu přijmout další opatření; zdůrazňuje navíc, že dostupné finanční 

prostředky EU by se měly vynakládat účelněji a účinněji;“ 

3. část: „vyzývá Komisi, aby při vytváření integrační politiky zohledňovala údaje 

o pracovním trhu a sociální situaci, aby bylo zajištěno, aby proces integrace 

nezhoršoval sociální a ekonomickou situaci v hostitelských regionech;“ kromě slov: 

„aby“ a „nezhoršoval sociální a ekonomickou situaci“ 

4. část: „aby“ a „nezhoršoval sociální a ekonomickou situaci“ 
 

 

4. Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků 

Zpráva: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

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

poznámky 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 7 § původní znění JH + 383, 276, 53 

§ 8 § původní znění dílč.   

1/JH + 367, 288, 52 

2/JH + 623, 62, 25 

§ 11 písm. a) § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 308, 394, 6 

§ 18 § původní znění dílč.   

1/JH + 334, 361, 18 

2/JH ↓  

odův. C § původní znění JH + 372, 304, 33 

odův. F § původní znění JH + 361, 312, 27 

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 292, 366, 50 

3 -  

odův. O § původní znění dílč.   

1/EH - 338, 367, 1 

2 +  

odův. U § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 556, 103, 53 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: body odůvodnění C, F, § 7, 8 

S&D: § 18 
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Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: odův. F 

PPE: § 18 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. část: „zdůrazňuje, že dlouhodobě EU překonává ostatní světové hráče v tom, jak v 

kontextu své obchodní diplomacie zohledňuje sociální a ekologické otázky;“ 

2. část: „podtrhuje, že lidskoprávní závazky našich obchodních partnerů jsou pevným 

základem pro pokračující dialog, proces spolupráce a postupné zlepšování v 

dlouhodobém horizontu;“ 

 
§ 8 

1. část: „připomíná, že obchod a přímé zahraniční investice zvyšují blahobyt v chudších 

zemích;“ 

2. část: „připomíná, že existuje nezanedbatelná souvislost mezi zvýšeným blahobytem a 

lepší ochranou lidských a sociálních práv a práv pracovníků a lepší ochranou 

životního prostředí;“ 

 
§ 18 

1. část: „důrazně vyžaduje, aby posouzení dopadu na lidská práva a posouzení dopadu na 

udržitelnost byla závazná a byla zahájena v raném stádiu s cílem poskytnout 

informace pro utváření postoje pro jednání“ 

2. část: „před dosažením dohody o jeho konečném znění;“ 

 
PPE: 

odův. O 

1. část: „vzhledem k tomu, že dosud schází regulační rámec, který by upravoval způsob, jak 

mají společnosti dodržovat lidská práva a povinnosti s ohledem na sociální 

a environmentální normy;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že je třeba, aby soukromý sektor spolu s veřejným sektorem 

udržitelný rozvoj podporoval; vzhledem k tomu, že podniky musí jednat sociálně a 

environmentálně odpovědným způsobem; vzhledem k tomu, že nová generace 

obchodních a investičních dohod Unie obsahuje kapitoly o udržitelném rozvoji, jež 

stranám dohody ukládají přijmout závazky v oblasti ochrany lidských práv a 

sociálních a environmentálních norem, sociální odpovědnosti podniků a tyto 

závazky dodržet; vzhledem k tomu, že tyto kapitoly v obchodních dohodách EU 

vykazují různou úroveň ambic; vzhledem k tomu, že Komise je vybízena, aby byla 

co nejambicióznější;“ 

 
GUE/NGL: 

odův. U 

1. část: celé znění kromě slov: „a ambiciózní obchodní dohody“ 

2. část: tato slova 

 
ALDE, PPE: 

odův. J 

1. část: celé znění kromě slov: „velkou část“ a „kvůli stávajícím výrobním vzorcům“ 

2. část: „velkou část“ 

3. část: „kvůli stávajícím výrobním vzorcům“ 
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§ 11 písm. a) 

1. část: celé znění kromě slov: „jednání o“ 

2. část: tato slova 
 

 

5. Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice 

Zpráva: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 Verts/ALE  -  

alternativní návrh 

usnesení 

2 GUE/NGL  -  

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 522, 164, 26 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 319, 340, 47 

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 25 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/EH - 313, 348, 45 

§ 28 § původní znění odděl. +  

§ 29 § původní znění odděl. +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1/JH + 671, 11, 28 

2/JH - 151, 525, 34 

§ 43 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 297, 383, 26 

§ 45 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 513, 152, 48 

§ 50 § původní znění JH + 412, 292, 8 

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 56 § původní znění odděl. +  

§ 68 § původní znění dílč.   

1/JH + 538, 146, 28 

2/JH + 566, 80, 62 

§ 71 § původní znění dílč.   

1 -  

2 +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1/JH + 549, 77, 83 

2/JH - 111, 362, 238 

§ 78 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 79 § původní znění odděl. +  

§ 83 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 87 § původní znění odděl. +  

§ 92 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. B § původní znění odděl. -  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. D § původní znění dílč.   

1/JH + 455, 204, 50 

2/JH - 292, 379, 25 

odův. J § původní znění odděl. +  

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. N § původní znění odděl. +  

odův. S § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 534, 146, 30 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 30, 50, 68, 73, odův. D 

Verts/ALE: § 5 (2. část), § 48 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 29, 56, 73 

ECR: § 79, 87 

S&D: § 50, body odůvodnění B, D, N 

ALDE: § 28, 92, odův. D, J 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

odův. D 

1. část: celé znění kromě slov: „aniž by se jakkoliv snižoval přínos obchodu pro 

hospodářský růst“ 

2. část: tato slova 

 
odův. K 

1. část: celé znění kromě slov: „regulační spolupráce v rámci“ 

2. část: tato slova 

 
odův. S 

1. část: celé znění kromě slov: „a rozvojové země“ 

2. část: tato slova 
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§ 24 

1. část: „uznává, že internacionalizace systému světové produkce přispěla k tomu, že se 

stovkám milionů lidí otevřely možnosti hospodářského rozvoje a vymanění se z 

chudoby díky zaměstnání;“ 

2. část: „připomíná, že podle MOP nemá asi 780 milionů žen a mužů v produktivním věku 

dostatečný výdělek, který by jim umožnil vymanit se z chudoby; zdůrazňuje, že 

rozšíření globálních hodnotových řetězců vytvořilo pracovní příležitosti, avšak 

nedostatečné vymáhání stávajících pracovněprávních předpisů a norem bezpečnosti 

práce, které byly zavedeny na ochranu pracovníků před vyčerpávající pracovní 

dobou a nepřijatelnými podmínkami, ve zdrojových zemích, zůstává palčivým 

problémem; poznamenává, že globální hodnotové řetězce rovněž přiměly některé 

dodavatelské firmy k tomu, aby ignorovaly pracovní předpisy, přemístily svou 

hospodářskou činnost mimo EU, zaměstnávaly pracovníky v nebezpečných a 

nepřijatelných podmínkách, požadovaly vyčerpávající pracovní dobu a upíraly 

zaměstnancům jejich základní práva; připomíná, že takovéto praktiky vytvářejí 

nespravedlivou hospodářskou soutěž pro dodavatele, kteří dodržují pracovní právo a 

mezinárodní pracovní a environmentální normy, a pro vlády, které chtějí zlepšit 

platové a životní podmínky; vyzývá Komisi, aby zkoumala důsledky vzestupu 

globálních hodnotových řetězců a aby předložila konkrétní návrhy na zlepšení 

podmínek v nich, a to v úzké spolupráci s MOP a OECD; zdůrazňuje, že další 

integrace EU do globálních hodnotových řetězců se musí řídit duálními zásadami 

zachování evropského sociálního a regulačního modelu a zajištění a vytváření 

udržitelného a spravedlivého růstu a důstojných pracovních míst v EU i v případě 

jejích partnerů; uznává, že se v důsledku globalizace hodnotových řetězců zvyšuje 

míra, v níž jsou při domácí výrobě a vývozu používány dovážené prvky, čímž se 

výrazně zvyšují náklady protekcionistických opatření;“ 

 
Verts/ALE: 

odův. C 

1. část: „vzhledem k tomu, že společná obchodní politika se od prosince 2009, kdy vstoupila 

v platnost Lisabonská smlouva, zásadním způsobem změnila; vzhledem k tomu, že 

obchod nefunguje izolovaně, ale souvisí s mnoha dalšími politikami a závisí na 

nich;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že jednání o obchodních a investičních dohodách nesmí být jen o 

snižování cla, neboť regulační otázky a sbližování mezinárodních norem s sebou 

nesou složité výzvy;“ 

 
§ 5 

1. část: celé znění kromě slov: „vede k větší produktivitě, přispívá ke zvýšení 

konkurenceschopnosti v zahraničí“ 

2. část: tato slova 
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§ 48 

1. část: „trvá na tom, že obchodní jednání musí probíhat podle přiměřeně uzpůsobené 

regionální obchodní strategie a že musí být zajištěn plný soulad s regionální 

integrací, a to zejména v Asii, Africe a Latinské Americe,“ 

2. část: „které Komise označila za regiony s klíčovým významem pro evropské hospodářské 

zájmy, aniž by přehlížela zásadní úlohu strategického partnerství EU-USA; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby okamžitě zahájila jednání o investiční dohodě s 

Tchaj-wanem; připomíná, že EU a Latinská Amerika jsou přirozenými spojenci, 

jejichž populace dohromady čítají jednu miliardu lidí produkujících čtvrtinu 

světového HNP; zdůrazňuje, že potenciál tohoto partnerství není dosud patřičně 

využíván; vítá skutečnost, že nová obchodní a investiční strategie Komise klade 

klíčový důraz na Latinskou Ameriku; vyzývá Komisi, aby využila současné 

dynamiky v obchodních jednáních se zeměmi Mercosuru s cílem dosáhnout 

komplexní, vyvážené a ambiciózní dohody; podporuje modernizaci dohod s 

Mexikem a Chile; žádá, aby byly vytvořeny další podněty pro jednání o dohodách o 

volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem, a připomíná, že je důležité 

rozvinout obchodní vztahy EU s Indií s ohledem na obrovský potenciál tohoto trhu; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby opětovně podnítila jednání s Malajsií a zahájila 

jednání s Indonésií co nejdříve po uzavření přípravných diskusí pro komplexní 

hospodářské partnerství;“ 

 
ECR: 

§ 18 

1. část: celé znění kromě slov: „by měla být závazná a musí“ a „a také z ustanovení dohody 

o obecném postupu pro řešení sporů coby poslední možnosti, která se používá k 

řešení sporů s možností finančních postihů;“ 

2. část: „by měla být závazná a musí“ 

3. část: „a také z ustanovení dohody o obecném postupu pro řešení sporů coby poslední 

možnosti, která se používá k řešení sporů s možností finančních postihů;“ 

 
§ 43 

1. část: celé znění kromě slov: „za pouhou druhou nejlepší možnost a“ 

2. část: tato slova 

 
§ 51 

1. část: celé znění kromě slov: „a musí umožnit zvýšení její konkurenceschopnosti“, 

„naléhavě“ a „aby na základě postoje Parlamentu“ 

2. část: „a musí umožnit zvýšení její konkurenceschopnosti“ 

3. část: „naléhavě“ a „aby na základě postoje Parlamentu“ 

 
§ 68 

1. část: celé znění kromě slov: „upozorňuje na to, že tento systém musí být v souladu s 

právním řádem EU, především s pravomocemi soudů v EU, a konkrétně pak s 

právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže;“ 

2. část: tato slova 
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§ 83 

1. část: „zdůrazňuje, že lépe harmonizované a účinnější celní postupy v Evropě a zahraničí 

přispívají k usnadnění obchodu, splnění vzájemných obchodních požadavků pro 

usnadnění obchodu a k boji proti padělání, nezákonnému a padělanému zboží, které 

se dostává na jednotný trh, což oslabuje hospodářský růst v EU a vystavuje 

spotřebitele z EU závažným rizikům; vítá záměr Komise posílit spolupráci celních 

orgánů;“ 

2. část: „opětovně vyzývá Komisi a členské státy, aby se vážně zabývaly myšlenkou zřídit 

jednotnou celní službu EU s cílem účinněji uplatňovat celní předpisy a postupy na 

celém celním území EU;“ 

 
§ 92 

1. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly důkladnou analýzu ex ante a ex post 

na základě posouzení dopadů příslušných obchodních dohod a legislativních spisů 

na jednotlivá odvětví a regiony s cílem předjímat negativní dopady na pracovní trh v 

EU a nalézt sofistikovanější způsoby, jak zavádět zmírňující opatření, která umožní 

modernizaci průmyslu a regionů, které zaostávají, a dosáhnout tak spravedlivějšího 

rozdělování zisků z obchodu a zajištění jejich širšího základu; zdůrazňuje, že v této 

otázce mohou plnit mimořádnou úlohu evropské strukturální a investiční fondy, 

zejména pak Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond;“ 

2. část: „poukazuje na to, že významnou úlohu by taktéž mohl plnit Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci, bude-li reformován a strukturován tak, aby byl 

adekvátně financován, aby bylo zajištěno, že je podnikům a výrobcům působícím v 

EU, které negativně zasáhly obchodní sankce vůči třetím zemím, a zaměstnancům 

malých a středních podniků, na které měla přímý dopad globalizace, poskytována 

pomoc;“ 

 
ALDE: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slov: „a proto by se strategie měla více zaměřit úlohu výrobního 

odvětví v rámci společné obchodní politiky;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 54 

1. část: celé znění kromě slov: „a že výrobní odvětví v EU je až příliš často kladeno za 

odvětví služeb;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 78 

1. část: celé znění kromě slov: „domnívá se, že politiky zadávání veřejných zakázek by měly 

být v souladu s úmluvou MOP č. 94;“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 25 

1. část: celé znění kromě slov: „které překračují rámec stávajících nezávazných povinností;“ 

2. část: tato slova 

 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_CS.doc 18 PE 586.881 

§ 46 

1. část: „domnívá se, že je zásadní v prvé řadě zajistit, aby obchodní jednání, která již byla 

úspěšně uzavřena, byla co nejdříve ratifikována; požaduje především uzavření dohod 

s Kanadou a Singapurem, aby se zajistilo otevření dvou velkých trhů, které budou 

nezbytné pro budoucí zájmy podniků EU; požaduje, aby v celé Evropské unii byla 

během politických jednání vedena informovaná debata,“ 

2. část: „zatímco bude v Evropském parlamentu a vnitrostátních zákonodárných sborech 

probíhat hlasování;“ 

 
§ 71 

1. část: „připomíná, že k dosažení cílů udržitelného rozvoje musí přispět investiční politika 

EU, zejména pokud zahrnuje veřejné prostředky;“ 

2. část: „připomíná, že je nutné zvýšit transparentnost a demokratickou kontrolu institucí 

pro financování rozvoje a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, aby 

bylo možné účinně sledovat peněžní toky, udržitelnost dluhu a přínos jejich projektů 

z hlediska udržitelného rozvoje;“ 

 
ECR, PPE: 

§ 19 

1. část: celé znění kromě slov: „vybízí k vytvoření mechanismu, díky němuž by Parlament 

mohl požádat Komisi, aby zahájila vyšetřování porušení povinností vyplývajících z 

doložky obsahující základní prvky, kterých se dopustila třetí strana;“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL, S&D: 

§ 30 

1. část: celé znění kromě slov: „přesahujících rámec dohody TRIPS“ 

2. část: tato slova 

 
§ 73 

1. část: celé znění kromě slov: „a živá zvířata“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, ALDE: 

§ 45 

1. část: celé znění kromě slov: „a to ještě před zahájením nových jednání o dohodách o 

volném obchodu“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Bod odůvodnění J je přesunut za bod odůvodnění K.  

Bod odůvodnění T je přesunut za bod odůvodnění Q. 
 

 

6. Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU 

Zpráva: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

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 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 416, 266, 30 

3/JH + 608, 73, 31 

4/JH + 383, 298, 26 

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 369, 304, 32 

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 41 § původní znění odděl. +  

§ 44 § původní znění dílč.   

1/EH + 422, 264, 22 

2 +  

§ 60 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 68 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 363, 313, 36 

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

poznámky 

§ 69 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 408, 229, 73 

§ 77 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 81 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 386, 292, 31 

§ 82 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 350, 336, 21 

§ 83 § původní znění odděl. +  

§ 105 § původní znění dílč.   

1/JH + 675, 10, 22 

2/JH + 541, 154, 7 

§ 109 § původní znění JH + 546, 149, 12 

§ 110 § původní znění dílč.   

1/JH + 542, 149, 17 

2 +  

§ 112 § původní znění odděl. +  

§ 113 § původní znění odděl. +  

§ 115 § původní znění JH + 557, 129, 21 

odův. B § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

3/EH - 310, 337, 50 

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3 +  

odův. M § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. W § původní znění odděl. -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 504, 30, 148 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 105, 109, 115 

ECR: § 24 (2. část), 25 (2., 3. a 4. část), 68 (2. část), 82 (2. část), 110 (1. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 28 

Verts/ALE: bod odůvodnění W, § 41, 109, 115 

PPE: bod odůvodnění W 

ENF: § 83, 112, 113 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

odův. J 

1. část: „vzhledem k tomu, že pro většinu celosvětové populace se přístup obětí 

obchodování s lidmi ke spravedlnosti nachází na škále od pouze problematického až 

po jeho úplné odpírání;“ kromě slov: „pro většinu celosvětové populace“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že v mnoha zemích vyústí v úspěšné trestní stíhání méně než 

jedno procento trestných činů;“ se slovy: „pro většinu celosvětové populace“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že v mnoha zemích zůstává velkým problémem policie a 

soudcovských organizací korupce a nedostatek kapacit;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 28 

1. část: „zdůrazňuje, že zjevná vazba mezi obchodováním s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování a prostitucí“ 

2. část: „vyžaduje zavedení opatření, která by ukončila poptávku po prostituci;“ 

 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_CS.doc 22 PE 586.881 

§ 81 

1. část: celé znění kromě slov: „ jelikož vykořisťování obětí ještě v této fázi nezačalo;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 105 

1. část: „vyzývá členské státy, aby posílily spolupráci se třetími zeměmi s cílem bojovat 

proti všem formám obchodování s lidmi a aby se zvláštním zřetelem na genderový 

rozměr obchodování s lidmi bojovaly konkrétně proti sňatkům dětí, sexuálnímu 

vykořisťování žen a dívek a proti sexuální turistice;“ 

2. část: „vyzývá Komisi a ESVČ, aby zintenzivnily činnost prováděnou v rámci 

chartúmského procesu tím, že budou realizovat větší počet konkrétních projektů a 

zajistí aktivní účast většího počtu zemí;“ 

 
PPE: 

odův. M 

1. část: celé znění kromě slova: „beznadějné“ 

2. část: toto slovo 

 
§ 9 

1. část: „zdůrazňuje, že poptávka po sexuálních službách v rozvinutých zemích vede k 

obchodování s lidmi z rozvojových zemí, což tyto lidi uvádí do zranitelného 

postavení, a to zejména ženy a dívky;“ 

2. část: „vyzývá členské státy, aby postihovaly využívání služeb obětí obchodování s lidmi;“ 

 
§ 60 

1. část: celé znění kromě slov: „a k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví“ 

2. část: tato slova 

 
§ 69 

1. část: celé znění kromě slov: „i v případě, že byl takový čin spáchán mimo členský stát 

nebo mimo EU;“ 

2. část: tato slova 

 
ECR: 

§ 25 

1. část: celé znění kromě slov: „právně závazného“ 

2. část: tato slova 

 
§ 82 

1. část: „zdůrazňuje četné výzvy související s přeshraniční pracovní migrací, zejména riziko, 

že migranti budou postaveni mimo zákon a zbaveni svých nejzákladnějších práv;“ 

2. část: „vyzývá k zavedení mechanismů přeshraniční pracovní migrace v EU a na 

mezinárodní úrovni s cílem zvýšit a formalizovat regulérní pracovní migraci;“ 
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§ 110 

1. část: „vyzývá EU k nalezení konkrétních řešení, pokud jde o legální, regulérní a bezpečné 

cesty do EU pro migranty a uprchlíky, na nichž nedochází k vykořisťování;“ 

2. část: „připomíná členským státům a EU, že musí jednat v souladu s mezinárodním 

právem, včetně zásady nenavracení, ve všech svých politikách, a zejména v těch, 

které se týkají oblasti migrace; připomíná, že osobám, které se staly obětmi obchodu 

s lidmi, by měly přijímající stát i stát původu zaručit bezpečný dobrovolný návrat a 

nabídnout legální alternativy v případech, kdy by repatriace představovala riziko pro 

jejich bezpečnost nebo bezpečnost jejich rodiny; trvá na tom, že přijímající stát a stát 

původu musí obětem po jejich návratu zaručit nezbytné podmínky bezpečnosti a 

znovuzačlenění;“ 

 
GUE/NGL: 

§ 77 

1. část: celé znění kromě slov: „včetně pohraničních hlídek, imigračních a azylových 

úředníků, vyšetřovatelů trestných činů“ a „vyzývá EU, aby vypracovala regionální 

přístup, který se zaměří na „převaděčské cesty“ a nabídne řešení, jež budou 

přizpůsobena druhu vykořisťování, který se vyskytuje v jednotlivých regionech;“ 

2. část: „včetně pohraničních hlídek, imigračních a azylových úředníků, vyšetřovatelů 

trestných činů“ 

3. část: „vyzývá EU, aby vypracovala regionální přístup, který se zaměří na „převaděčské 

cesty“ a nabídne řešení, jež budou přizpůsobena druhu vykořisťování, který se 

vyskytuje v jednotlivých regionech;“ 

 
PPE, ECR: 

§ 24 

1. část: „domnívá se, že by vlády měly podporovat dialog a partnerství více zúčastněných 

stran s cílem propojit podnikání, odborníky na potírání obchodováni s lidmi a 

nevládní organizace, provádět společné akce proti obchodování s lidmi a zajistit, aby 

byla dodržována práva pracovníků, včetně jejich základních pracovních práv; 

vyzývá také vlády, aby zavedly právní opatření s cílem zaručit transparentnost a 

sledovatelnost výrobků v dodavatelském řetězci, a firmy k tomu, aby více zaměřily 

své úsilí na vymýcení obchodování s lidmi ze svých dodavatelských řetězců; vyzývá 

EU a její členské státy, aby naléhavě požadovaly od vnitrostátních a mezinárodních 

společností, aby v celém dodavatelském řetězci při výrobě jejich výrobků 

nedocházelo k vykořisťování;“ 

2. část: „a aby je činily odpovědnými“ 

3. část: „za obchodování s lidmi,“ 

4. část: „které se objeví v kterémkoli místě jejich dodavatelského řetězce, a to včetně 

přidružených podniků a subdodavatelů;“ 

 
§ 68 

1. část: celé znění kromě slov: „vyzývá vlády, aby zavedly finanční předěly mezi 

imigračními úřady a inspektoráty práce“ a „povzbudit oběti k podávání stížností a“ 

2. část: „vyzývá vlády, aby zavedly finanční předěly mezi imigračními úřady a inspektoráty 

práce“ 

3. část: „povzbudit oběti k podávání stížností a“ 
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ALDE, Verts/ALE: 

§ 44 

1. část: „zdůrazňuje, že nákup lidských orgánů, tkání a buněk je nezákonný;“ 

2. část: „konstatuje, že lidé, se kterými se obchoduje za účelem odběru orgánů, čelí 

obzvláště velkým výzvám a že oběti si často nejsou vědomy dlouhodobých a 

invalidizujících zdravotních následků odebrání orgánu a nedostatečné pooperační 

péče, jakož i psychického dopadu operace; žádá, aby byly přijaty lépe cílené 

osvětové iniciativy, které důrazněji vykreslí újmy, které jsou s prodejem orgánů 

spojeny, zejména mezi nejchudšími a nejzranitelnějšími osobami, které mohou 

prodej orgánu chápat jako cenu, kterou má smysl zaplatit za zlepšení své 

ekonomické situace;“ 

 
odův. B 

1. část: celé znění kromě slov: „nucenou“ (1. výskyt) a „nebo reprodukčního“ 

2. část: „nucenou“ (1. výskyt) 

3. část: „nebo reprodukčního“ 

 


