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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. Účast Ázerbájdžánu na programech Unie *** 

Doporučení: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015  

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii 

***II 

Doporučení pro druhé čtení: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(požadovaná kvalifikovaná většina) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 
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4. Označování energetické účinnosti štítky ***I 

Zpráva: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasová

ní 

Hlasování JH/EH – 

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

výbor  +  

čl. 2 § 1 za bod 19 97 EFDD EH + 386, 301, 21 

čl. 3 za § 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

JH - 307, 398, 0 

čl. 3 § 3 písm. a) 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

dílč.   

1/JH - 172, 535, 4 

2/JH + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR JH - 289, 415, 8 

35oč výbor  ↓  

čl. 3 § 3 písm. b), c), 

d) 

35oč výbor  +  

čl. 4 § 3 95 S&D EH - 338, 353, 4 

čl. 5 za § 2 43 výbor odděl. +  

44 výbor odděl. +  

45 výbor odděl. +  

čl. 6 za § 13 96 S&D JH + 353, 332, 24 

čl. 7 § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 výbor  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasová

ní 

Hlasování JH/EH – 

poznámky 

čl. 7 § 5 64 výbor dílč.   

1 +  

2/EH + 391, 315, 3 

článek 8 66 výbor dílč.   

1/JH + 442, 260, 7 

2/JH + 378, 309, 22 

čl. 9 za § 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

dílč.   

1 -  

2 -  

čl. 10 za § 2 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

čl. 11 za § 1 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

čl. 12 § 2 72 výbor dílč.   

1 +  

2/EH - 350, 359, 0 

čl. 12 § 3 pododstavec 

1 za písm. b) 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

čl. 12 § 3 pododstavec 

1 za písm. c) 

98 EFDD  +  

čl. 12 § 3 pododst. 1 

písm. l) 

73oč výbor JH - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

čl. 12 § 3 zbývající 

text 

73oč výbor  +  

čl. 16 § 3 80 výbor dílč.   

1 +  

2/EH + 368, 335, 3 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasová

ní 

Hlasování JH/EH – 

poznámky 

příloha I – název a bod 

1 

81 výbor JH + 454, 238, 13 

příloha I bod 2 82 výbor JH + 377, 320, 8 

příloha I za bod 2 83 výbor JH + 376, 322, 8 

84 výbor JH + 448, 244, 10 

příloha I bod 2 za 

písm. d) 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

EH - 314, 387, 1 

za odův. 4 4 výbor odděl. +  

za odův. 16 16 výbor odděl. +  

odův. 18 94 S&D EH - 342, 367, 1 

hlasování: návrh Komise JH + 580, 52, 79 

hlasování: legislativní usnesení JH  hlasování odloženo  

(čl. 61 odst. 2 jednacího 

řádu) 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, návrh Komise 

Verts/ALE: pn. 73oč (čl. 12 § 3 pododstavec 1 bod 1), 86 (1. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: pn. 43, 44, 45, 83 

S&D: pn. 4,16 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

pn. 86 

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

2. část: toto slovo 
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pn. 88 

1. část: „Harmonizované normy odrážejí nejběžnější používání, jak je zdokumentováno v 

přípravné studii pro každou skupinu produktů, a mají brát zřetel na dostupné 

způsoby a cykly používané zákazníky a zohledňovat dobu, která je potřebná k 

dodání určitého výstupního výkonu, který ovlivňuje výpočet indexu energetické 

účinnosti nebo jakéhokoli jiného indexu účinnosti podle příslušného aktu v 

přenesené pravomoci.  

Metoda výpočtu indexu energetické účinnosti nesmí vycházet pouze z energeticky 

nejúčinnějšího nastavení, funkce nebo režimu (či ekologického režimu), je-li jich k 

dispozici více.“ 

2. část: „Musí být stanoveny tak, aby byla odhalena a eliminována úmyslná nebo neúmyslná 

manipulace s výsledky testů nebo jejich zlepšování a aby vylučovaly toleranční 

hodnoty nebo fakultativní testovací parametry, které by mohly upravit třídu a 

energetické účinnosti testovaného modelu.   

Povolené odchylky mezi testovanými a zveřejněnými výsledky musí být omezeny na 

statistickou neurčitost měření založenou na důkazech.“ 

 
PPE: 

pn. 80 

1. část: „Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. d) se však použije, jakmile bude veřejné rozhraní 

databáze výrobků zřízené podle článku 8 plně funkční,“ 

2. část: „v každém případě nejpozději dne 1. ledna 2018.“ 

 
S&D, Verts/ALE: 

pn. 64 

1. část: „Obchodníci mohou prodávat výrobky spojené se spotřebou energie bez štítku nebo 

bez štítku se změněnou stupnicí pouze v případech, kdy daný výrobek nebyl štítkem 

(se změněnou stupnicí) nikdy opatřen a dodavatel tohoto výrobku již není na trhu 

aktivní.“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 66 

1. část: celé znění kromě slov: „Dodavatelé si mohou na svých serverech ponechat 

technickou dokumentaci v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c), zkušební protokoly nebo 

podobné technické doklady umožňující posoudit soulad, jak je stanoveno v příloze I 

bodu 2 písm. a), které odpovídají zkouškám prováděným samotnými dodavateli, k 

nimž mají přístup pouze orgány dozoru nad trhem a Komise.“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 72 

1. část: celé znění kromě slov: „ca) Komise zohlední příslušné právní předpisy Unie a 

samoregulaci, např. dobrovolné dohody, u nichž lze předpokládat, že dosáhnou cílů 

politiky rychleji nebo méně nákladným způsobem než závaznými požadavky.“ 

2. část: tato slova 
 

 

5. Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I 

Zpráva: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

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 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

178 + 40 poslanců JH - 188, 511, 10 

celé znění – svazek č. 

1 

179oč výbor  +  

svazek č. 2 1-173 výbor  ↓  

bod odůvodnění 1 174 ENF  -  

179oč výbor  +  

bod odůvodnění 4 175 ENF  -  

179oč výbor  +  

bod odůvodnění 6 176 ENF  -  

179oč výbor  +  

bod odůvodnění 8 177 ENF  -  

179oč výbor  +  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 483, 181, 48 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 178 
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6. Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I 

Zpráva: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

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

poznámky 

celé znění – svazek č. 

1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

čl. 2b § 1 4 ENF  -  

čl. 2b § 1 písm. d) 5 ENF  -  

čl. 2b za § 3 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

čl. 11 § 1 13 EFDD  -  

čl. 11 § 2 14 EFDD  -  

čl. 11 § 3 15 EFDD  -  

bod odůvodnění 1 2 ENF  -  

za odův. 1 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 567, 100, 41 
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7. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I 

Zpráva: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

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

poznámky 

celé znění 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 563, 95, 50 

 

8. Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům 

***I 

Zpráva: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

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

poznámky 

Návrh nařízení 

celé znění 1 výbor  +  

hlasování: návrh Komise  +  

Návrh legislativního usnesení 

za § 1 2 výbor  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 670, 34, 6 

 

 

9. Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu 

předcházející návrhu Komise 

Zpráva: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

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

poznámky 

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

1 +  

2/JH + 634, 24, 45 

3 +  

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE JH - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

za § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD JH - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE JH - 160, 506, 43 

za § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ původní znění JH + 639, 47, 24 



P8_PV(2016)07-06(VOT)_CS.doc 11 PE 586.882 

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

poznámky 

za § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

za § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

za § 25 38 GUE/NGL  -  

za § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

za § 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

za § 41 43 GUE/NGL JH + 541, 126, 33 

pozměněn ústně 

§ 42 12 Verts/ALE JH - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

za § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD JH - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § původní znění dílč.   

1/JH + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

za § 47 13 Verts/ALE JH - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE JH - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE JH - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE JH + 557, 114, 33 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 48 17 Verts/ALE JH - 77, 582, 42 

za § 49 6 EFDD JH - 135, 553, 14 

§ 51 2Z PPE JH - 315, 375, 14 

za § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE JH - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50Z GUE/NGL  -  

za § 62 7 EFDD JH - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53Z GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

za § 80 9 EFDD JH - 193, 487, 30 

za § 82 10 EFDD JH - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE JH - 150, 501, 55 

za § 86 20 Verts/ALE JH - 106, 569, 25 

za odův. C 21 GUE/NGL  -  

za odův. E 3 EFDD  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 451, 193, 65 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: pn. 11 až 20 

S&D: pn. 1, 2 

GUE/NGL: § 6 (2. část), 20, 44 (1. část), pn. 43 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 6 

1. část: „domnívá se, že při přezkumu VFR v roce 2016 je třeba vzít v potaz celou řadu 

závažných krizí a nových politických iniciativ, s nimiž se v době schvalování VFR 

nepočítalo, a vyhodnotit jejich rozpočtové důsledky; mimo jiné poukazuje na 

migrační a uprchlickou krizi, krizové události v zahraničí, vnitřní bezpečnostní 

problémy, krizi v zemědělství, financování Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI), platební krizi v rozpočtu EU,“ 

2. část: „trvale vysokou nezaměstnanost, zvláště mladých lidí, a chudobu a sociální 

vyloučení;“ 

3. část: „poukazuje dále na nedávno přijatou mezinárodní dohodu o změně klimatu a 

rostoucí tlak na rozvojovou politiku; poznamenává, že aby bylo možné tyto nové a 

naléhavé potřeby financovat, bylo považováno za nutné využít v nebývalé míře 

mechanismy flexibility a zvláštní nástroje VFR, neboť se ukázalo, že stropy VFR 

jsou v některých okruzích příliš nízké; domnívá se, že v posledních dvou letech 

došlo k tomu, že VFR byl v zásadě využit až po svůj limit;“ 

 
§ 7 

1. část: celé znění kromě slov: „odpovídat politickým a strategickým prioritám EU a“ 

2. část: tato slova 

 
§ 44 

1. část: „je pevně přesvědčen, že celkové rozpočtové prostředky a předem stanovené národní 

příděly pro SZP, včetně prostředků na přímé platby, by v průběhu revize VFR měly 

zůstat beze změny; zdůrazňuje také význam toho, aby bylo zajištěno, že prostředky 

vyčleněné na Evropský námořní a rybářský fond nebudou sníženy,“ 

2. část: „s cílem umožnit splnění cílů nedávné reformy společné rybářské politiky (SRP);“ 

 
§ 76 

1. část: „vyzývá k zavedení jednoho či více nových vlastních zdrojů, v ideálním případě s 

jednoznačnou vazbou na evropské politiky, které vytvářejí přidanou hodnotu;“ 

2. část: „konstatuje, že Skupina na vysoké úrovni o celé řadě možných nových vlastních 

zdrojů již diskutovala a zabývala se v této souvislosti např. reformou DPH, daní z 

finančních transakcí, měnovým příjmem ECB, reformou systému EU pro 

obchodování s emisemi a uhlíkovou daní, zdaněním v oblasti dopravy, daní z příjmu 

právnických osob, daní z elektřiny a digitální daní; nedočkavě očekává doporučení 

Skupiny na vysoké úrovni, na jejichž základě bude moci pokračovat v zahájené práci 

a připravit postoj Parlamentu v této věci;“ 

3. část: „v této souvislosti vyzývá k postupnému odstranění všech forem slev;“ 
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Různé 

Gabriele Zimmer předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 43: 

„bere na vědomí významný příspěvek, kterým EU podpořila mír a usmíření v Irsku, zejména 

prostřednictvím programů PEACE, které se zaměřují na Severní Irsko a na hraniční okresy na jihu; 

konstatuje, že výsledek referenda ve Spojeném království může v souvislosti s mírovým procesem 

způsobit závažné problémy a ohrozit mírový proces a Velkopáteční dohodu; vyzývá Komisi, aby i 

nadále podporoval mírový proces prostřednictvím pokračujícího financování programu PEACE;“ 

 
 

 

10. Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

(TAXE 2) 

Zpráva: Jeppe Kofod a Michael Theurer (A8-0223/2016) 

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

poznámky 

za § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

za § 5 6 EFDD JH + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE EH + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ původní znění odděl. ↓  

§ 10 § původní znění JH + 432, 248, 25 

za § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § původní znění odděl. +  

§ 15 § původní znění dílč.   

1/JH + 411, 269, 29 

2/JH + 595, 98, 10 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

1/JH + 490, 183, 32 

2/JH + 419, 255, 31 

§ 18 § původní znění dílč.   

1/JH + 660, 39, 8 

2/JH - 317, 356, 32 

3/JH + 575, 78, 50 

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 20 § původní znění odděl. -  

§ 21 § původní znění odděl. +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 389, 309, 9 

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 391, 311, 5 

3 +  

§ 24 § původní znění odděl. +  

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 27 § původní znění dílč.   

1/JH + 469, 198, 42 

2/JH + 452, 211, 43 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 29 § původní znění dílč.   

1/JH + 651, 43, 17 

2/JH - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE JH + 476, 222, 9 

§ původní znění dílč.   

1/JH ↓  

2/JH ↓  

§ 32 § původní znění odděl. +  

§ 36 § původní znění dílč.   

1/JH + 653, 40, 12 

2/JH - 150, 521, 38 

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1 -  

2/EH + 379, 322, 8 

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

poznámky 

§ 39 25 GUE/NGL JH - 332, 362, 16 

§ 40 § původní znění JH + 400, 288, 17 

§ 42 § původní znění JH + 453, 233, 15 

§ 43 § původní znění JH - 316, 351, 34 

§ 44 § původní znění JH - 332, 362, 11 

§ 46 § původní znění JH - 290, 358, 55 

§ 47 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 49 § původní znění dílč.   

1/JH + 464, 216, 27 

2/JH + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 55 § původní znění JH + 376, 314, 16 

§ 57 § původní znění JH - 172, 485, 43 

za § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)07-06(VOT)_CS.doc 18 PE 586.882 

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

poznámky 

§ 60 § původní znění odděl. -  

za § 60 8 EFDD JH - 187, 502, 21 

§ 61 § původní znění odděl. -  

§ 62 § původní znění odděl. -  

§ 64 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § původní znění JH + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § původní znění dílč.   

1/JH + 653, 44, 10 

2/JH + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ALDE JH + 316, 183, 201 

4 ENF JH ↓  

§ původní znění odděl. ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § původní znění JH + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1/JH + 661, 11, 31 

2/JH + 422, 218, 55 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 85 § původní znění odděl. +  

před bod odůvodnění 

A 

16 GUE/NGL JH - 318, 342, 49 

za odův. D 18 GUE/NGL  -  

odův. E § původní znění dílč.   

1/JH + 652, 26, 29 

2/JH - 319, 324, 60 

odův. F § původní znění dílč.   

1/JH + 646, 14, 48 

2/JH + 457, 210, 37 

odův. G § původní znění dílč.   

1/JH + 651, 5, 51 

2/JH + 370, 261, 73 

odův. H § původní znění dílč.   

1/JH + 645, 11, 50 

2/JH + 399, 264, 38 

odův. N § původní znění odděl. +  

odův. P 9 PPE  +  

odův. Q § původní znění odděl. -  

odův. T 1 S&D, ALDE JH + 502, 133, 71 

odův. W § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 395, 274, 31 

odův. AC § původní znění JH + 340, 320, 43 

odův. AD § původní znění dílč.   

1/JH + 588, 71, 46 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2/JH - 340, 345, 14 

odův. AF § původní znění JH + 337, 322, 38 

odův. AG § původní znění odděl. -  

za bod odůvodnění AO 17 GUE/NGL JH - 92, 584, 31 

odův. BF 29 GUE/NGL JH - 182, 511, 12 

5 EFDD JH - 243, 445, 13 

odův. BG 10 PPE  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 514, 68, 125 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 36, 39, 40, 42, 67, pn. 4 

EFDD: pn. 5, 6, 8 

Verts/ALE: § 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, odův. E, F, G, H, AC, 

AD, AF, pn. 1, 12 

GUE/NGL: pn. 3, 16, 17, 29 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, odův. Q, AC, AD, AF, AG 

GUE/NGL: § 6 

ECR: § 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: § 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, odův. H, N, Q, AC, AF, AG 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 59 

1. část: celé znění kromě slov: „116 SFEU nebo“ 

2. část: tato slova 

 
ALDE: 

§ 28 

1. část: celé znění kromě slov: „například vytvoření společnosti typu CV/BV v Nizozemsku, 

které využívá mnoho firem z USA,“ 

2. část: tato slova 
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odův. H 

1. část: „vzhledem k tomu, že investiční toky do offshorových finančních center se v roce 

2015 odhadovaly na 72 miliard USD a v posledních letech se v důsledku narůstajících 

toků od nadnárodních podniků nacházejících se v rozvojových a tranzitivních 

ekonomikách navýšily, někdy prostřednictvím tzv. round-trippingu investic; vzhledem 

k tomu, že investiční toky do zvláštních účelových jednotek představují většinu 

offshorových investičních toků; 

2. část: „vzhledem k tomu, že Lucembursko bylo v roce 2015 hlavním příjemcem investičních 

toků spojených se zvláštními účelovými jednotkami, i když přítoky do Nizozemska 

spojené se zvláštními účelovými jednotkami byly v roce 2015 rovněž obzvláště 

vysoké; vzhledem k tomu, že přetrvávající finanční toky směrované přes offshorové 

finanční mechanismy poukazují na potřebu větší soudržnosti mezi politikou v oblasti 

daní a investic na evropské i celosvětové úrovni;“ 

 
S&D: 

§ 38 

1. část: „konstatuje, že výzkumná oddělení v oboru daňového práva a daní veřejných univerzit 

jsou jednoznačně propojena s velkými daňovými firmami, což vede ke střetu zájmů a 

omezuje nezávislost, která se očekává od akademických pracovníků; poukazuje na to, 

že za stávající situace vede odborná příprava financovaná z veřejných prostředků 

daňových poplatníků daňové poradce k tomu, aby usnadňovali daňové úniky;“ 

2. část: „žádá, aby Komise provedla vyšetřování vzájemného propojení akademického 

prostředí a světa daňového poradenství a aby se zaměřila přinejmenším na problém 

střetu zájmů“ 

3. část: „a využívání vzdělávání financovaného z veřejných prostředků k napomáhání 

daňovým únikům firem;“ 

 
§ 48 

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

2. část: toto slovo 

 
ECR: 

§ 26 

1. část: celé znění kromě slov: „celoevropskou“ a „vybíranou“ 

2. část: tato slova 

 
§ 31 

1. část: celé znění kromě slov: „závazných“ a „Unie“ 

2. část: tato slova 
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PPE: 

§ 22 

1. část: „vyzývá Komisi, aby co nejdříve navrhla společnou definici a  seznam Unie 

nespolupracujících jurisdikcí (tj. „černou listinu daňových rájů“) založený na 

přiměřených, transparentních a objektivních kritériích, včetně uplatnění doporučení 

OECD, opatření ve prospěch daňové transparentnosti, opatření v rámci potírání eroze 

základu daně a přesouvání zisku a standardů automatické výměny informací, existence 

aktivních škodlivých daňových praktik, výhod poskytovaných nerezidentům, ať už 

fyzickým, nebo právnickým osobám, nedostatečné požadavky na ekonomickou 

podstatu a nezveřejňování podnikových struktur právnických osob (jako jsou např. 

svěřenectví, dobročinné organizace, nadace atd.) nebo vlastnictví aktiv nebo práv. a 

vítá úmysl Komise dosáhnout dohody o podobném seznamu v příštích šesti měsících; 

vyzývá členské státy, aby tuto dohodu schválily do konce roku 2016; je přesvědčen, že 

postup eskalace počínaje konstruktivním dialogem s jurisdikcí, kde byly zjištěny 

nedostatky, musí být naplánován ještě před vypracováním seznamu s cílem dosáhnout 

tak preventivního účinku procesu; je přesvědčen, že by měl být stanoven 

mechanismus, který by umožnil vyřadit jurisdikce ze seznamu, pokud dosáhnou 

úspěšně souladu nebo jej obnoví;“  

2. část: „domnívá se, že toto posouzení by se mělo vztahovat rovněž na země, které jsou členy 

OECD;“ 

 
§ 27 

1. část: „lituje, že se Andorra a Monako zavázaly k automatické výměně informací až od roku 

2018, a nikoli od roku 2017;“ 

2. část: „poukazuje na to, že některé nespolupracující jurisdikce, jako např. Andorra, splňují 

standardy pro výměnu informací, ale směřují k tomu, stát se zeměmi s nízkým 

zdaněním; je znepokojen tím, že dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi Andorrou a 

Španělskem v současné době nezajišťuje účinnou automatickou výměnu informací; 

vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala účinné uplatňování automatické výměny 

informací obsažené v dohodách, které členské státy podepsaly s bývalými nebo 

stávajícími nespolupracujícími jurisdikcemi;“ 

 
§ 36 

1. část: „požaduje, aby byly posíleny stávající kodexy chování pro odvětví daňového 

poradenství, a to zejména s cílem zohlednit možné střety zájmů tak, aby byly 

jednoznačně a srozumitelně zveřejňovány; vyzývá Komisi, aby zformulovala kodex 

chování Unie pro všechny poradenské služby s cílem stanovit situace možných střetů 

zájmů, které mají být jednoznačně zveřejněny; domnívá se, že by měl zahrnovat 

vytvoření unijního režimu neslučitelnosti poradenských služeb pro daňové poradce, s 

cílem zabránit střetům zájmů při poskytování poradenství zároveň veřejnému i 

soukromému sektoru a zamezit dalším střetům zájmů;“ 

2. část: „v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu nařízení 

(EU) č. 537/2014 a směrnice 2014/56/EU;“ 

 
§ 37 

1. část: celé znění kromě slov: „zdůrazňuje tedy, že je důležité tyto služby jasně oddělovat;“ 

2. část: tato slova 
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§ 47 

1. část: celé znění kromě slova: „pochybení, včetně“ a „nesprávných“ 

2. část: „pochybení, včetně“ a „nesprávných“ 

3. část: „domnívá se, že taková odhalení, jež poukazují na rozsah daňových úniků, vyhýbání 

se daňovým povinnostem a praní špinavých peněz, jsou jednoznačně ve veřejném 

zájmu, což dokládají i nedávná odhalení „LuxLeaks“ a „Panama Papers“, která 

ukázala nečekaně velký rozsah převodu aktiv do jurisdikcí s nízkým zdaněním;“ 

4. část: „připomíná, že možnost odhalovat a stíhat osoby porušující daňové povinnosti 

zásadním způsobem závisí na dostupnosti a kvalitě údajů;“ 

 
§ 84 

1. část: „konstatuje, že je třeba dále usilovat o získání přístupu k dokumentům členských 

států, Komise a skupiny pro kodex chování; opakuje, že je třeba pokračovat v 

analýzách dokumentů, které již byly Parlamentu zpřístupněny, aby bylo možné 

vhodným způsobem posoudit, zda je nutné přijmout další politické kroky a iniciativy;“ 

2. část: „vyzývá budoucí vyšetřovací výbor, aby v této práci pokračoval a přijal odlišný 

formát, než je formát zvláštního výboru, který by se více přibližoval výboru s 

pravomocí vyslýchat, jako je například výbor pro veřejné účty (Public Accounts 

Committee) ve Spojeném království;“ 

 
odův. F 

1. část: „vzhledem k tomu, že představitelé skupiny G20 se v dubnu 2009 obrátili na 

offshorové jurisdikce s konkrétní žádostí, aby podepsaly nejméně 12 smluv o výměně 

informací s cílem ukončit éru bankovního tajemství;“  

2. část: „vzhledem k tomu, že ekonomové vážně zpochybnili účinnost těchto opatření a 

vysvětlovali to tím, že smlouvy vedou k přesunu bankovních vkladů mezi daňovými 

ráji, ale nevedou k zásadnímu navracení finančních prostředků zpět; vzhledem k tomu, 

že neexistují žádné důkazy, že by portfoliové investice v offshorových jurisdikcích 

klesaly, přinejmenším do roku 2014, navzdory nedávnému mezinárodnímu úsilí o 

zvýšení finanční transparentnosti; vzhledem k tomu, že je příliš brzy na to hodnotit, 

zda přijetí automatické výměny informací o daních (společný standard pro 

oznamování) tento trend zvrátí;“ 

 
bod odůvodnění W 

1. část: celé znění kromě slov: „v EU i mimo ni“ 

2. část: tato slova 

 
odův. AD 

1. část: „vzhledem k tomu, že veškeré banky, které vystoupily před zvláštním výborem, 

oficiálně popíraly poradenství svým klientům v oblasti daňových úniků nebo vyhýbání 

se daňovým povinnostem v jakékoli podobě a vztahy s auditorskými a právnickými 

firmami, které by se týkaly tohoto účelu;“ 

2. část: „vzhledem k tomu nicméně, že banky si však často vyžádají právní stanoviska od 

auditorských nebo konzultačních firem kvůli tomu, aby ověřily smlouvy, které 

nabízejí svým klientům; vzhledem k tomu, že tato placená právní stanoviska mohou 

být využita ke krytí operací týkajících se bankovních úniků a zajištění toho, aby banky 

nebyly obviňovány z úmyslných podvodů;“ 
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ECR, PPE: 

§ 3 

1. část: „vyzývá členské státy a Komisi k přijetí dalších legislativních návrhů týkajících se 

vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob, neboť v členských 

státech existuje prostor ke zpřísnění jejich pravidel proti zneužívání s cílem bojovat 

proti erozi základu daně; hluboce lituje skutečnosti, že členské státy neprojednaly 

doporučení Parlamentu v žádné z pracovních skupin Rady“ 

2. část: „a nereagují na porušování své povinnosti loajální spolupráce podle Smlouvy tím, že 

umožňují agresivní vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v jiných 

členských státech;“ 

 
§ 16 

1. část: celé znění kromě slov: „nesprávné nebo“ 

2. část: tato slova 

 
§ 19 

1. část: „vyzývá Komisi, aby vydala jasné právní předpisy týkající se definování hospodářské 

podstaty, vytváření hodnoty a trvalé provozovny, zejména s ohledem na řešení 

problému krycích společností;“ 

2. část: „vyzývá členské státy, aby revidovaly důkazní břemeno, pokud jde o zpětné získávání 

majetku pocházejícího z trestné činnosti nebo zpětné získávání nezákonných zisků;“ 

 
§ 23 

1. část: celé znění kromě slov: „pozastavení dohod o volném obchodu“, „nesprávných“ a 

„nesprávné“ 

2. část: „pozastavení dohod o volném obchodu“ 

3. část: „nesprávných“ a „nesprávné“ 

 
§ 77 

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

2. část: toto slovo 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1. část: „s politováním konstatuje, že řada nadnárodních společností, které se vyjádřily při 

slyšení, důrazně neodsoudila praktiky vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivní 

daňové plánování; zdůrazňuje, že nadnárodní podniky mohou snadno poskytovat 

umělé půjčky mezi skupinami pro účely agresivního daňového plánování;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že skutečnost, že se takovému dluhovému financování dá přednost, je na 

úkor daňových poplatníků i finanční stability; vybízí proto členské státy, aby vyloučily 

tyto zkreslené kapitálové dluhové nástroje v rámci svých příslušných právních 

předpisů;“ 
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§ 18 

1. část: „vítá sdělení „Vnější strategie pro efektivní zdanění“, v němž se Evropská investiční 

banka (EIB) vyzývá k tomu, aby do svých smluv se všemi vybranými finančními 

zprostředkovateli začlenila požadavky řádné veřejné správy; vyzývá EIB, aby 

vypracovala v těsném dialogu s občanskou společností novou politiku odpovědného 

zdaňování, přičemž výchozím bodem se stane přezkum její politiky vůči 

nespolupracujícím jurisdikcím v roce 2016;“ 

2. část: „vyzývá EIB, aby jak přímé financování, tak financování prostřednictvím 

zprostředkovatelů podmínila zveřejňováním daňových informací podle jednotlivých 

zemí, a to v souladu s ustanovením směrnice CRD IV o úvěrových institucích a 

zveřejňováním informací o skutečném vlastnictví; 

3. část: „opakuje, že by EIB měla posílit svá opatření hloubkové kontroly s cílem zlepšit 

kvalitu informací o konečných příjemcích a účinněji předcházet transakcím s 

finančními zprostředkovateli, které mají negativní výsledky, pokud jde o 

transparentnost, podvody, korupci, organizovanou trestnou činnost, praní peněz nebo 

škodlivé sociální a environmentální dopady, nebo jsou registrováni v offshorových 

finančních centrech nebo daňových rájích a dopouštějí se agresivního daňového 

plánování;“ 

 
§ 29 

1. část: „konstatuje, že daňové režimy pro příjmy z patentů, znalostí a výzkumu a vývoje 

dosud neprokázaly svou vysokou efektivnost, pokud jde o podporu inovací v Unii, jak 

se očekávalo; lituje, že jsou místo toho využívány ze strany nadnárodních podniků k 

přesouvání zisku prostřednictvím strategií agresivního daňového plánování, jako je 

např. dobře známý „holandský sendvič s dvojitou irskou“; je toho názoru, že daňové 

režimy pro příjmy z patentů nejsou vhodným ani účinným nástrojem k dosažení 

hospodářských cílů; trvá na tom, že výzkum a vývoj lze podporovat prostřednictvím 

širších koncepčních opatření, která podporují dlouhodobé inovace a nezávislý 

výzkum, a pomocí dotací, jež by měly být upřednostňovány před daňovými režimy 

pro příjmy z patentů, neboť dotace jsou méně ohroženy zneužíváním prostřednictvím 

strategií vyhýbání se daňovým povinnostem; konstatuje, že souvislost mezi daňovým 

režimem pro příjmy z patentů a činnostmi v oblasti výzkumu a vývoje je často 

nahodilá a že stávající modely vedou k závodům nadnárodních podniků o co nejnižší 

skutečné daňové odvody;“ 

2. část: „vyzývá členské státy, aby postupně rušily stávající daňové režimy pro příjmy z 

patentů a zakázaly nové, a to nejpozději do roku 2021;“ 

 
odův. E 

1. část: „vzhledem k tomu, že případ „Panama Papers“ nám připomněl, že problém vyhýbání 

se daňovým povinnostem přesahuje rámec nadnárodních společností, silně se podobá 

trestné činnosti, a že jmění offshorových společností se odhaduje na přibližně 10 

bilionů USD;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že více než 2,5 bilionu USD z jmění offshorových společností se 

nachází ve Švýcarsku;“ 
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odův. G 

1. část: „vzhledem k tomu, že podle informací poskytnutých Bankou pro mezinárodní platby 

vzrostly přeshraniční vklady v offshorových centrech mezi lety 2008 a 2015 v 

průměru o 2,81 % ročně, zatímco ve zbytku světa se zvýšily jen o 1,24 %;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější finanční offshorová centra, pokud jde o 

zahraniční vklady, patří Kajmanské ostrovy (663 mld. USD), Lucembursko (360 mld. 

USD), Švýcarsko (137 mld. USD), Hongkong (125 mld. USD), Singapur (95 mld. 

USD), Bermudy (77 mld. USD), Panama (67 mld. USD), Jersey (58 mld. USD) a 

Bahamy (55 mld. USD); vzhledem k tomu, že přeshraniční vklady v evropských 

daňových rájích, jako jsou Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko a Švýcarsko, v 

posledních několika letech klesly, nebo se drží na stejné úrovni, což vede k domněnce, 

že offshorové činnosti se přesouvají do jiných jurisdikcí a offshorové odvětví se 

restrukturalizuje v důsledku narůstajícího počtu dvoustranných dohod o informacích 

ohledně daní;“ 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1. část: celé znění kromě slov: „vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své platné právní 

předpisy o ochraně oznamovatelů tak, že do nich zahrnou možnost zdržet se stíhání v 

případech, kdy oznamovatelé jednali výhradně ve veřejném zájmu;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 64 

1. část: celé znění kromě slov: „a sledováním“, „zajištěním toho, aby členské státy nezaváděly 

žádná nová škodlivá daňová opatření,“ a „je přesvědčen, že toto nové centrum by 

mohlo rovněž sloužit jako kontaktní místo pro oznamovatele v případě, že členské 

státy a daňové správy členských států nereagují odpovídajícím způsobem na odhalení 

případů daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem nebo neprovedou 

příslušná šetření v dané věci; domnívá se, že centrum by mohlo využívat odborných 

znalostí shromážděných na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni, a snížit tak zátěž 

daňových poplatníků;“ 

2. část: „a sledováním“, „zajištěním toho, aby členské státy nezaváděly žádná nová škodlivá 

daňová opatření,“  

3. část: „je přesvědčen, že toto nové centrum by mohlo rovněž sloužit jako kontaktní místo 

pro oznamovatele v případě, že členské státy a daňové správy členských států 

nereagují odpovídajícím způsobem na odhalení případů daňových úniků a vyhýbání se 

daňovým povinnostem nebo neprovedou příslušná šetření v dané věci; domnívá se, že 

centrum by mohlo využívat odborných znalostí shromážděných na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni, a snížit tak zátěž daňových poplatníků;“ 
 

 
 

 

11. Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 

Návrhy usnesení: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-

0861/2016 

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 

Společný návrh usnesení RC-B8-0851/2016  

(PPE, S&D, ECR, ADLE, Verts/ALE, EFDD) 

za § 10 1 Verts/ALE JH - 133, 504, 66 

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 597, 73, 38 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: pn. 1 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 13 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 13 

1. část: celé znění kromě slov: „pokud jde o bezpečnost (potřeba stejné úrovně IKT 

infrastruktury v celé EU); je zastáncem harmonizace bezpečnostních struktur IKT;“ 

2. část: tato slova 
 

 

12. Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 

Návrhy usnesení: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-
0895/2016, B8-0896/2016 

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 

Společný návrh usnesení RC-B8-0885/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

před § 1 12 ENF JH - 104, 541, 56 

za § 1 20 GUE/NGL JH - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL JH - 137, 497, 64 

§ 2 odrážka 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

za § 5 13 ENF JH - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL JH - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL JH - 134, 508, 58 

za § 7 29 GUE/NGL JH - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL JH - 192, 330, 170 

za § 8 26 GUE/NGL JH - 112, 545, 46 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL JH - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

za § 12 14 ENF JH - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za § 15 15 ENF JH - 68, 612, 20 

za § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

za § 17 32 GUE/NGL JH - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL JH - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL JH - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

za § 29 16 ENF JH - 94, 544, 52 

§ 30 návětí § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 30 odrážka 1 § původní znění dílč.   

1/JH + 600, 61, 44 

2/JH + 427, 178, 79 

§ 30 odrážka 2 § původní znění odděl. +  

§ 30 odrážka 3 § původní znění odděl. +  

§ 30 odrážka 4 § původní znění dílč.   

1/JH + 607, 70, 24 

2/JH + 506, 170, 19 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 30 odrážka 6 5 Verts/ALE  -  

za § 30 46 GUE/NGL JH - 94, 558, 51 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 535, 135, 36 

§ 34 odrážka 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 459, 164, 77 

§ 34 odrážka 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 515, 150, 36 

za § 35 22 GUE/NGL JH - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 43 31 GUE/NGL EH - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL JH - 208, 271, 224 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 48 8 Verts/ALE JH - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

za odův. A 17 GUE/NGL  -  

odův. B 10 Verts/ALE  -  

za odův. B 18 GUE/NGL  -  

za odův. C 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 417, 209, 78 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: pn. 12 až 16, konečné hlasování 

Verts/ALE: § 30 odrážky 1, 4, pn. 8 

ECR: § 20 (2. část), 32 (2. část), 34 odrážka 1 (2. část), odrážka 4 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 30 odrážka 2, § 37 

ALDE: § 30 odrážka 3 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 20 

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

2. část: tato slova 
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§ 32 

1. část: celé znění kromě slov: „o zavedení závazného společného konsolidovaného základu 

daně z příjmu právnických osob“ 

2. část: tato slova 

 
§ 34 odrážka 1 

1. část: celé znění kromě slov: „posílením opravdových vlastních zdrojů nebo zavedením 

vlastních zdrojů nových“ 

2. část: tato slova 

 
§ 34 odrážka 4 

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

2. část: toto slovo 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. část: „vyzývá Komisi, aby navrhla více opatření, která by posílila výzkum a vývoj, 

inovace, kulturní rozmanitost a kreativitu, jež jsou klíčovými hybateli při vytváření 

pracovních míst, aby však zohlednila to, že přístup podniků, zejména malých a 

středních podniků, ke kapitálu má zásadní význam pro podporu rozvoje a výroby 

nových produktů a služeb jak v tradičních, tak ve vznikajících odvětvích,“ 

2. část: „jakož i pro účinnou ochranu práv duševního vlastnictví; 

 
§ 30 návětí 

1. část: celé znění kromě slov: „geopolitického hráče“ 

2. část: tato slova 

 
§ 30 odrážka 1 

1. část: „podpora stability a prosperity v sousedství EU prostřednictvím iniciativ 

podporujících rozvoj, demokracii, řádnou správu a právní stát díky podpoře civilního 

předcházení konfliktům a podpoře opatření k usmíření“ 

2. část: „a aktivit v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, včetně vhodného 

zapojení NATO, které pro státy, které jsou jeho členy, i nadále zůstává základem 

jejich kolektivní obrany a fórem pro její uplatňování;“ 

 
§ 30 odrážka 4 

1. část: „zvýšení efektivity politiky rozvojové spolupráce a zlepšení její koordinace a 

zajištění toho, aby byla v souladu s ostatními unijními nástroji vnější činnosti;“ 

2. část: „zajištění souladu mezi rozvojovou a bezpečnostní politikou, neboť tyto politiky 

jsou spolu úzce provázány, jsou na sobě vzájemně závislé a navzájem se posilují;“ 

 
ALDE: 

§ 37 

1. část: „domnívá se, že Komise by měla neustále zlepšovat svůj způsob monitorování výše 

dluhů, schodků a makroekonomické nerovnováhy tak, aby respektovala Pakt o 

stabilitě a růstů a podněcovala hospodářský růst a vytváření pracovních míst,“ 

2. část: „se zvýšenou pozorností k celkové orientaci fiskální politiky eurozóny;“ 

 
§ 39 

1. část: „vyzývá k užší koordinaci hospodářské politiky s cílem zaplnit investiční mezery v 

eurozóně a posílit reformní úsilí, aby byla posílena konkurenceschopnost“ 

2. část: „a udržena poptávka;“ 
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Různé 

Eleonora Forenza a Patrick Le Hyaric (skupina GUE/NGL) rovněž podepsali společný návrh usnesení 

B8-0886/2016. 
 

 

13. Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb 

Návrhy usnesení: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0853/2016  

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

za § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

JH - 157, 496, 40 

za odův. I 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

za odův. N 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

JH - 167, 478, 55 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 610, 11, 77 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 2, 3, konečné hlasování (RC-B8-0853/2016) 
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14. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty 

Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko 

Návrhy usnesení: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (pro přijetí návrhu usnesení požadovaná 

kvalifikovaná většina) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0869/2016  

(EFDD) 

hlasování: usnesení  

(celé znění) 

JH - 108, 428, 158 

Návrh usnesení B8-0870/2016  

(ECR, ALDE, Verts/ALE) 

hlasování: usnesení  

(celé znění) 

JH - 278, 129, 285 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: konečné hlasování (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: konečné hlasování (B8-0870/2016) 
 

 

15. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: stanovení minimálního požadavku 

na kapitál a způsobilé závazky 

Návrh usnesení: B8-0868/2016 (pro přijetí návrhu usnesení požadovaná kvalifikovaná většina) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0868/2016  

(Verts/ALE) 

hlasování: usnesení  

(celé znění) 

JH - 137, 488, 57 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: konečné hlasování 

 


