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

Druhá zpráva: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o odmítnutí udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí  

(celé znění) 

 +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení  

(celé znění) 

JH + 615, 0, 1 

 

Viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu. 
 

 

2. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC 

Druhá zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí 

 (celé znění) 

 +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 501, 107, 17 

 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

 

3. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS 

Druhá zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí 

 (celé znění) 

 +  

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení 

 (celé znění) 

JH + 498, 108, 18 

 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. a) 

jednacího řádu). 
 

Různé 

Erratum: Všechna jazyková znění kromě BG, IT, PT a SV. 
 

 

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

jaderné syntézy 

Druhá zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Rozhodnutí o udělení absolutoria 

hlasování: rozhodnutí  

(celé znění) 

EH + 436, 170, 15 

Návrh usnesení 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 441, 166, 19 

 

Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. a) 

jednacího řádu). 
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5. Situace v severním Iráku/Mosulu 

Návrhy usnesení: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-
1166/2016, B8-1169/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ původní znění JH + 499, 105, 21 

§ 23 § původní znění JH + 600, 0, 21 

odův. B 4 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 488, 11, 128 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

EFDD: § 17 
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6. Situace novinářů v Turecku 

Návrhy usnesení: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-
1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení politické skupiny 

B8-1158/2016  ENF JH - 83, 537, 2 

Společný návrh usnesení RC-B8-1162/2016  

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

za § 7 2 ENF  -  

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 9 3 ENF JH - 93, 518, 12 

za odův. E 1 ENF  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: pn. 3 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 8 

1. část: „zdůrazňuje, že Turecko čelí skutečné hrozbě terorismu; opakuje nicméně, že široce 

definované turecké právní předpisy pro boj proti terorismu by neměly být využívány 

k trestání novinářů za to, že uplatňují své právo na svobodu projevu;“ 

2. část: „vyzývá k urychlenému provedení doporučení Benátské komise z března 2016 a k 

revizi protiteroristických právních předpisů;“ kromě slov: „doporučení Benátské 

komise z března 2016 a“ 

3. část: „doporučení Benátské komise z března 2016 a“ 

 
§ 9 

1. část: celé znění kromě slov: „Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Ruža Tomašić (skupina ECR) a Beatrix von Storch (skupina EFDD) rovněž podepsaly společný návrh 

usnesení RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (skupina ENF) rovněž podepsal návrh usnesení B8-1158/2016. 
 

 

7. Jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní 

Návrhy usnesení: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-

1131/2016, B8-1132/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení politické skupiny 

B8-1120/2016  ECR  -  

Společný návrh usnesení RC-B8-1122/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 2 § původní znění dílč.   

1/EH + 354, 265, 4 

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

poznámky 

§ 4 § původní znění odděl. +  

za § 4 1 GUE/NGL dílč.   

1/JH - 189, 418, 16 

2/JH - 156, 436, 25 

za § 5 2 GUE/NGL JH - 185, 410, 27 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 11 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 13 § původní znění odděl. +  

za § 13 3 GUE/NGL dílč.   

1/JH - 159, 432, 30 

2/JH - 129, 456, 30 

§ 14 § původní znění odděl. +  

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

právní východisko 10 § původní znění odděl. +  

právní východisko 12 § původní znění odděl. +  

odův. B § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. H § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. M § původní znění odděl. +  

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

odův. P § původní znění odděl. +  

odův. Q § původní znění odděl. +  

odův. T § původní znění odděl./E

H 

+ 280, 239, 101 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 415, 124, 74 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 2, 3 

ECR: konečné hlasování (RC-B8-1122/2016) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 2 

S&D: odův. T 

ECR: práv. východ. 10, 11, odův. M, § 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: odův. P, Q, § 4 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

odův. B 

1. část: celé znění kromě slov: „jako jsou Spojené státy a Ruská federace, Indie a Pákistán“ 

2. část: tato slova 

 
odův. D 

1. část: celé znění kromě slov: „Spojené státy, Rusko, Spojené království, Francie, Čína, 

Indie, Pákistán, Izrael a Korejská lidově demokratická republika“ 

2. část: tato slova 
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odův. H 

1. část: „vzhledem k tomu, že je třeba dále posilovat hlavní cíle týkající se nešíření zbraní a 

odzbrojování v rámci tří pilířů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, konkrétně 

nešíření zbraní, odzbrojování a spolupráce v oblasti mírového využití jaderné 

energie;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že jaderné mocnosti, které podepsaly Smlouvu o nešíření 

jaderných zbraní, obnovují a rozšiřují svůj arzenál jaderných zbraní a odkládají 

opatření, jejichž cílem je snížit a likvidovat jaderný arzenál a omezit uplatňování 

vojenské doktríny jaderného odstrašování;“ 

 
§ 1 

1. část: celé znění kromě slov: „by mohly být opět používány jaderné zbraně k odstrašujícím 

účelům a“ 

2. část: tato slova 

 
§ 2 

1. část: celé znění kromě slov: „včetně omezení provozního statusu jaderných zbraní a jejich 

přesunutí z místa, kde jsou rozmístěny, do skladiště, snížení významu jaderných 

zbraní ve vojenských doktrínách a rychlé“ 

2. část: tato slova 

 
§ 11 

1. část: „vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli doufal v opak, jaderné zbraně opět figurují 

ve strategickém plánování států vyzbrojených těmito zbraněmi; vyzývá k 

prohloubení dialogu se všemi státy vyzbrojenými jadernými zbraněmi s cílem 

provádět společný program postupného snižování počtu jaderných hlavic;“ 

2. část: „podporuje zejména kroky, které učinily Spojené státy a Rusko k omezení 

rozmístěných jaderných zbraní v rámci nové smlouvy START;“ 

 
GUE/NGL: 

odův. N 

1. část: „vzhledem k tomu, že NATO se ve své Strategické koncepci z roku 2010 a Zprávě o 

politice v oblasti odstrašení a obrany (Deterrence and Defence Posture Review) z 

roku 2012 zavázalo vytvořit podmínky pro svět bez jaderných zbraní; vzhledem k 

tomu, že podle dohod NATO o sdílení jaderných zbraní a podle bilaterálních dohod 

NATO je v pěti členských státech nedisponujících jadernými zbraněmi (Belgii, 

Německu, Itálii, Nizozemsku a Turecku), stále rozmístěno asi 150 až 200 

amerických gravitačních jaderných bomb krátkého dosahu, považovaných za 

taktické nebo substrategické jaderné zbraně, “ 

2. část: „a vzhledem k tomu, že tyto zbraně jsou rozmístěny v souladu se současnou 

politikou NATO;“ 

 
§ 19 

1. část: „vítá předložení globální strategie EU a“ 

2. část: „naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby jako následné 

opatření aktualizovala a rozvinula strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení 

přijatou v roce 2003 a nové pokyny pro činnost z roku 2009, a to s přihlédnutím 

k otázkám a problémům popsaným výše, aby se EU stala hnací silou v posilování a 

rozvíjení mnohostranných jednání o jaderném odzbrojení a nešíření jaderných 

zbraní;“ 
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ENF: 

§ 7 

1. část: „vybízí členské státy EU, aby svolání takové konference v roce 2017 podpořily a 

aby se konstruktivně zúčastnily souvisejících jednání,“ 

2. část: „a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Federicu 

Mogheriniovou i Evropskou službu pro vnější činnost, aby k jednáním této 

konference konstruktivně přispěly;“ 

 
pn. 1 

1. část: celé znění kromě slov: „aby okamžitě zastavily kvalitativní zlepšování, vývoj, 

výrobu a vytváření zásob jaderných hlavic a jejich nosičů; „vyzývá tyto státy“ a 

„vyjadřuje politování nad tím, že státy vlastnící jaderné zbraně, které jsou smluvními 

stranami NPT, modernizují své arzenály a otálejí se snižováním či odstraněním 

svých jaderných arzenálů a opouštěním vojenské doktríny jaderného odstrašování;“ 

2. část: tato slova 

 
pn. 3 

1. část: celé znění kromě slov: „žádá zejména vlády Francie a Spojeného království, aby se 

zbavily svých jaderných zbraní;“ 

2. část: tato slova 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1. část: „vítá dokončení prací otevřené pracovní skupiny OSN, která dosáhla pokroku ve 

vícestranných vyjednáváních o jaderném odzbrojení podle rezoluce Valného 

shromáždění OSN 70/33;“ 

2. část: „vítá doporučení Valného shromáždění OSN obsažené v závěrečné zprávě otevřené 

pracovní skupiny (A/71/371), jež bylo za široké podpory přijato dne 19. srpna 2016, 

aby se v roce 2017 svolala konference otevřená všem státům, na které se bude jednat 

o právně závazném nástroji vedoucím k zákazu a úplnému odstranění jaderných 

zbraní; uznává, že tímto se posílí cíle a závazky související s nešířením zbraní a 

odzbrojením, obsažené ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, a napomůže se 

k vytvoření podmínek pro celosvětovou bezpečnost a pro svět bez jaderných 

zbraní;“ kromě slov: „na které se bude jednat o právně závazném nástroji vedoucím 

k zákazu a úplnému odstranění jaderných zbraní“ 

3. část: „na které se bude jednat o právně závazném nástroji vedoucím k zákazu a úplnému 

odstranění jaderných zbraní“ 
 

Různé 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (skupina S&D) a Javier 

Nart (skupina ALDE) vzali zpět své podpisy ze společného návrhu usnesení RC-B8-1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes a Miguel Viegas (skupina GUE/NGL) vzali zpět svůj podpis z 

pozměňovacího návrhu 3. 
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8. Evropská dobrovolná služba 

Návrhy usnesení: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-
1135/2016 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 295, 313, 9 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE EH - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

za § 15 3 GUE/NGL EH + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

za práv. východ. 5 1 GUE/NGL EH + 325, 269, 28 

za odův. D 2 GUE/NGL  +  

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 297, 313, 14 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. L 4 PPE  +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 2 

1. část: celé znění kromě slova: „právním“ a „status dobrovolnictví včetně“ 

2. část: tato slova 

 
§ 3 

1. část: celé znění kromě slov: „konkrétní“ a „validace“ 

2. část: tato slova 

 
odův. G 

1. část: celé znění kromě slov: „které je třeba dále posílit vhodným právním rámcem“ 

2. část: tato slova 
 

 

9. Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 

Zpráva: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF  -  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 95 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 103 § původní znění JH - 276, 320, 23 

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. L § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 332, 284, 3 

odův. N § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. P § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Q § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení výboru CULT (celé znění) JH + 432, 131, 55 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: § 103 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 95 

1. část: celé znění kromě slov: „genderově specifické a“ 

2. část: tato slova 
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odův. K 

1. část: celé znění kromě slov: „migranti“ 

2. část: tato slova 

 
odův. L 

1. část: celé znění kromě slov: „mladí migranti“ 

2. část: tato slova 

 
odův. N 

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

2. část: tato slova 

 
odův. P 

1. část: „vzhledem k tomu, že je zásadní začleňovat do všech politik zaměřených na mladé 

lidi hledisko rovnosti žen a mužů, aby byl ve všech fázích tvorby politik brán zřetel 

na specifické podmínky a problémy mladých žen a dívek;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že do politik zaměřených na mladé lidi musí být začleňována 

genderově citlivá opatření, jako je boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách, 

sexuální a sociální výchova a vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů;“ 

 
odův. Q 

1. část: celé znění kromě slov: „včetně mladých lidí se zdravotním postižením nebo 

problémem v oblasti duševního zdraví a mladých lidí, kteří se označují za LGBTI;“ 

2. část: tato slova 

 
ALDE: 

§ 16 

1. část: celé znění kromě slov: „náboženskými společenstvími“ 

2. část: tato slova 
 

 

10. Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím 

SZP 

Zpráva: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 2 § původní znění dílč.   

1/JH + 498, 83, 35 

2/JH + 383, 197, 32 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 5 § původní znění dílč.   

1/JH + 442, 148, 27 

2/JH + 343, 221, 37 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 10 § původní znění JH + 509, 86, 13 

§ 11 § původní znění dílč.   

1/JH + 483, 105, 27 

2/JH + 335, 269, 9 

3/JH + 558, 41, 12 

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 581, 21, 6 

§ 14 § původní znění dílč.   

1/EH + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

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

poznámky 

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 17 § původní znění odděl./E

H 

+ 355, 246, 8 

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 21 § původní znění JH + 486, 94, 26 

§ 26 § původní znění odděl. -  

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 30 § původní znění dílč.   

1/JH + 529, 50, 23 

2/JH + 441, 142, 21 

§ 34 § původní znění JH + 574, 27, 1 

§ 35 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 38 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 -  

§ 40 § původní znění dílč.   

1/JH + 514, 73, 13 

2/JH + 309, 283, 4 

3/JH + 470, 117, 5 

4/JH + 307, 284, 3 

5/JH + 308, 281, 3 

§ 41 § původní znění odděl./E

H 

+ 400, 169, 24 

§ 43 § původní znění odděl. +  

§ 48 § původní znění dílč.  erratum 

1 +  

2 +  

3/JH + 467, 94, 32 

4/JH + 438, 108, 41 

5/JH - 202, 320, 71 

§ 50 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 59 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 466, 45, 62 

§ 60 § původní znění odděl. +  

§ 65 § původní znění odděl. -  

§ 67 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § původní znění odděl. -  

§ 69 § původní znění odděl./E

H 

+ 424, 128, 5 

§ 70 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 71 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 232, 307, 15 

§ 75 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/EH - 252, 298, 0 

§ 77 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 291, 213, 40 

§ 78 § původní znění odděl. -  

§ 82 § původní znění odděl. -  

odův. H § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 451, 95, 3 

3/JH + 441, 102, 2 

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. N § původní znění odděl. +  

odův. O § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. R § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 -  

odův. S § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

odův. T § původní znění dílč.   

1/JH - 240, 256, 38 

2/JH - 185, 312, 33 

odův. U § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 177, 289, 62 

odův. X § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AA § původní znění odděl. -  

odův. AB § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. AF § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3 +  

odův. AI § původní znění dílč.   

1 -  

2/EH + 336, 190, 0 

3/JH - 235, 275, 7 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 237, 201, 67 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 34 

ENF: § 11, 12 (2. část), 21, 48 (erratum) (3., 4. a 5. část), 59 (3. část), 67 (3. část), 77 (2. 

část), odův. I (2. a 3. část), T, U (2. část), AI (3. část) 

S&D: § 2, 5, 10, 30, 40, odův. R 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, odův. AA 

GUE/NGL: odův. N 

ALDE: § 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, odův. H, R, T, U, AA, AB 

PPE: § 26, 41, 65, 68, 78, 82, odův. T, AA, AI 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 1 

1. část: „vyzývá všechny členské státy, aby v zájmu řešení vylidňování venkova poskytly 

mladým zemědělcům dlouhodobé vyhlídky, aby zavedly komplexní strategii pro 

generační obnovu a využily k tomu plně všech možností, které nová SZP nabízí na 

podporu mladých zemědělců a začínajících zemědělců, a to i mimo rámec rodiny, 

zejména opatření prvního a druhého pilíře na pomoc mladým zemědělcům a rovněž 

na pomoc zemědělcům starších 40 let, kteří v tomto odvětví podnikat teprve 

začínají;“ 

2. část: „tato opatření musí být rovněž doplněna o příslušná vnitrostátní politická ustanovení 

(pozemková politika, daňová a sociální politika, atd.) a být s nimi v souladu, a to 

včetně podpory uvedené v článcích 50 a 51 nařízení (EU) č. 1307/2013;“ 

 
§ 27 

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

2. část: toto slovo 

 
§ 36 

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

2. část: tato slova 

 
§ 70 

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

2. část: tato slova 

 
odův. J 

1. část: celé znění kromě slov: „drobných zemědělců a rodinných zemědělských 

hospodářství“ 

2. část: tato slova 
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odův. K 

1. část: „vzhledem k tomu, že evropské zemědělství čelí řadě výzev v oblasti produkce a 

zabezpečení potravin, životního prostředí, biologické rozmanitosti, udržitelnosti, 

energie a změny klimatu, je zásadní posílit vztah společnosti a zemědělství, 

vypracovat inovativní řešení těchto výzev s cílem zajistit odolnost a 

konkurenceschopnost odvětví“ 

2. část: „a přehodnotit cíle skutečně veřejné politiky, která je v zájmu nás všech, což je jeden 

z nejdůležitějších aspektů evropské integrace;“ 

 
odův. O 

1. část: „vzhledem k tomu, že studie sice ukázaly, že přímé platby v rámci prvního pilíře 

přímo nevytvářejí pracovní místa, avšak hrají klíčovou úlohu při jejich zachování a 

v udržení zemědělců na půdě;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že v případě zrušení této politické podpory by 30 % evropských 

zemědělců muselo ukončit svoji činnost a odejít ze zemědělského odvětví; vzhledem 

k tomu, že díky těmto platbám drobní zemědělci a venkovské oblasti přežívají;“ 

 
odův. T 

1. část: „vzhledem k tomu, že Komise ve svém vlastním posouzení dopadů týkajícím se 

důsledků TTIP konstatuje, že zranitelnější jsou převážně venkovské oblasti, jež se 

zaměřují na specifické činnosti a mají omezené alternativy;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že venkovské oblasti a pracovní místa na venkově ohrožuje 

odklon od tradičních modelů zemědělství, který tato dohoda přinese;“ 

 
odův. X 

1. část: „vzhledem k tomu, že je třeba, aby bylo vytváření pracovních míst ve venkovských 

oblastech součástí udržitelné politiky přizpůsobené konkrétním územím a aby 

spočívalo v zachování a rozvoji zemědělských činností a činností, které se 

zemědělstvím a lesnictvím nepřímo souvisejí, jakož i venkovských činností, jež 

umožňují navazování“ 

2. část: „sociálních vazeb a solidaritu mezi různými aktéry a zlepšování kvality životního 

prostředí;“ 

 
odův. AB 

1. část: celé znění kromě slov: „především“ a „malým rodinným podnikům“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1. část: „považuje za nezbytné požadovat od veřejných orgánů, aby ve venkovských 

oblastech zřídily poradenské služby a služby na podporu řízení v zemědělství za 

účelem modernizování evropského zemědělství“ 

2. část: „a překonání zastaralých tradičních postupů;“ 

 
ALDE: 

§ 3 

1. část: „vybízí členské státy, aby posílily svou podporu malým a středním podnikům, 

zejména častějším poskytováním redistributivní platby“ 

2. část: „dále je vyzývá, aby vytvořily mechanismy odměňování pro podniky s efektivní 

organizační strukturou a pro ty, které používají právní nástroje spojování podniků;“ 
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§ 30 

1. část: celé znění kromě slov: „aniž by byla ohrožena podpora v rámci prvního pilíře, již je 

také třeba přeorganizovat, aby mimo jiné zajistila lepší fungování a větší stabilitu 

trhů,“ 

2. část: tato slova 

 
PPE: 

§ 2 

1. část: „konstatuje, že naprostá většina přímých plateb v rámci SZP směřuje do 

nejbohatších podniků a že 74 % přímých plateb v rámci SZP v roce 2014 obdrželo 

pouhých 13 % příjemců;“ 

2. část: „domnívá se, že tato situace vytvářet pracovní místa v zemědělství nepomáhá, 

jelikož v malých zemědělských podnicích je vysoký podíl lidské práce a 53 % 

pracovníků v zemědělství pracuje v malých podnicích; požaduje lepší rozdělování 

plateb v rámci SZP směrem k drobným zemědělcům;“ 

 
§ 5 

1. část: „připomíná, že členské státy v hojné míře využívaly možnost poskytovat podporu 

vázanou na produkci – která tím, že umožňuje zachování a rozvoj produkce, 

zajišťuje pracovní příležitosti ve znevýhodněných oblastech –, a vyzývá členské 

státy, aby míru této podpory zvýšily pro aktivní zemědělce, učinily ji flexibilnější a 

využívaly ji především ve prospěch lepšího zásobování Unie rostlinnými 

bílkovinami, na jejichž dovozu z třetích zemí je v současnosti závislá;“ 

2. část: „dále navrhuje, aby se výše dobrovolné podpory vázané na produkci mohla měnit 

v závislosti na míře zaměstnanosti na dotčené obdělávané půdě, což by podpořilo 

především provozy využívající nejvíce pracovní síly;“ 

 
§ 20 

1. část: celé znění kromě slov: „je již jedním z cílů SZP“ 

2. část: tato slova 

 
§ 51 

1. část: „zdůrazňuje rovněž, že přímé platby by měly zůstat nástrojem SZP i po roce 2020 

s cílem podporovat a stabilizovat příjmy zemědělců, kompenzovat jim náklady 

plynoucí z dodržování přísných norem EU (konkrétně pokud jde o výrobní metody a 

požadavky týkající se životního prostředí) a zachovat zemědělskou produkci 

i v nejméně příznivých regionech; zdůrazňuje, že přímé platby by tak měly sloužit 

k zajištění hospodářské stability zemědělského odvětví, jakož i k zabezpečení 

potravin a ochraně životního prostředí;“ 

2. část: „v této souvislosti poukazuje na to, že je zásadní vyrovnat sazby přímých plateb 

s cílem dosáhnout rovných podmínek hospodářské soutěže na jednotném trhu EU a 

udržitelného využívání zemědělských zdrojů na úrovni EU;“ 

 
EFDD: 

§ 71 

1. část: celé znění kromě slov: „a místní soukromý sektor“ a „jako jsou veřejné a soukromé 

dopravní spoje“ 

2. část: „a místní soukromý sektor“ 

3. část: „jako jsou veřejné a soukromé dopravní spoje“ 
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ENF: 

§ 12 

1. část: celé znění kromě slov: „a zdůrazňuje, že režimy jakosti, zeměpisná označení a 

ekologické zemědělství představují příležitosti k rozvoji zemědělsko-

potravinářského odvětví a k případnému vytváření pracovních míst na venkově a 

jako takové je třeba je nejen chránit, ale i rozvíjet za účelem tvorby nových 

pracovních míst a zachování kultury a identity;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 77 

1. část: celé znění kromě slov: „které podporují sociální a ekonomickou integraci 

migrujících pracovníků, včetně sezónních pracovníků, migrantů a uprchlíků z řad 

žen;“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. část: celé znění kromě slov: „na řízení rizik“, „a druhého pilíře“, „rizik“ a „a druhého 

pilíře“ 

2. část: tato slova 

 
§ 38 

1. část: celé znění kromě slov: „či ponechána ladem“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1. část: „konstatuje, že stávající programy rozvoje venkova se ve srovnání s projekty 

předchozího programového období (2007–2013) mnohem méně zaměřují na sociální 

projekty chránící zaměstnanost a že to lze vysvětlit volbou opatření přijímaných 

členskými státy v rámci jejich programů rozvoje venkova a také nižšími dostupnými 

finančními prostředky přidělovanými na opatření související přímo se 

zaměstnaností;“ 

2. část: „žádá tedy členské státy, aby svou volbou přehodnotily, a vyzývá k větší flexibilitě 

při provádění politiky pro rozvoj venkova;“ kromě slov: „žádá tedy členské státy, 

aby svou volbou přehodnotily, a“ 

3. část: „žádá tedy členské státy, aby svou volbou přehodnotily, a“ 

 
§ 15 

1. část: celé znění kromě slov: „že složitost programů rozvoje venkova významným 

způsobem zhoršuje využívání finančních prostředků z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a zároveň brzdí projekty, které by mohly vést 

k vytváření pracovních míst“ a „a finančních“ 

2. část: „že složitost programů rozvoje venkova významným způsobem zhoršuje využívání 

finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) a zároveň brzdí projekty, které by mohly vést k vytváření pracovních míst“ 

3. část: „a finančních“ 
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§ 50 

1. část: celé znění kromě slov: „nápravy nepředvídatelných účinků trhů tam, kde selhávají“, 

„jež povedou k nastolení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou“, „budou vycházet 

například z proticyklických podpor a díky nim budou zemědělci moci dosáhnout 

spravedlivějších cen“ a „že by měl být navýšen podíl finančních prostředků pro 

opatření na stabilizaci zemědělských trhů a“ 

2. část: „nápravy nepředvídatelných účinků trhů tam, kde selhávají“ 

3. část: „jež povedou k nastolení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou“ 

4. část: „budou vycházet například z proticyklických podpor a díky nim budou zemědělci 

moci dosáhnout spravedlivějších cen“ 

5. část: „že by měl být navýšen podíl finančních prostředků pro opatření na stabilizaci 

zemědělských trhů a“ 

 
odův. H 

1. část: „vzhledem k tomu, že ze všech částí Evropy hospodářská krize zdaleka nejvíce 

zasáhla venkovské oblasti;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že tyto oblasti byly v důsledku úsporných opatření poškozeny 

nebývalým způsobem;“ 

 
odův. R 

1. část: celé znění kromě slov: „a že malé a střední podniky, které jsou obecně různorodější, 

inovativnější a vysoce flexibilní, jsou často lépe kolektivně organizovány v podobě 

seskupení producentů a družstev a v době krize se projevují jako stabilnější a dokáží 

se důsledkům krize snáze přizpůsobit, přispívají místním komunitám,“ 

2. část: „a že malé a střední podniky, které jsou obecně různorodější, inovativnější a vysoce 

flexibilní, jsou často lépe kolektivně organizovány v podobě seskupení producentů a 

družstev a v době krize se projevují jako stabilnější a dokáží se důsledkům krize 

snáze přizpůsobit, přispívají místním komunitám,“ kromě slov: „a v době krize se 

projevují jako stabilnější a dokáží se důsledkům krize snáze přizpůsobit“ 

3. část: „a v době krize se projevují jako stabilnější a dokáží se důsledkům krize snáze 

přizpůsobit“ 

 
odův. AF 

1. část: „vzhledem k tomu, že počet průmyslově pěstovaných plodin je malý“ 

2. část: „a místní odrůdy a prostředky obživy jsou nahrazovány průmyslovými;“ 

3. část: „vzhledem k tomu, že místní odrůdy a plemena hrají roli v zachování biologické 

rozmanitosti a zajišťování živobytí obyvatel v regionech a místní produkci;“ 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1. část: „má za to, že aby intervenční ceny mohly plnit úlohu záchranné sítě, musejí se 

pravidelně přizpůsobovat vývoji pořizovacích nákladů, což umožní působit na 

příjmy a stálost činnosti producentů“ 

2. část: „a také na zaměstnanost;“ 

3. část: „vyzývá Unii, aby ve všech velkých výrobních odvětvích zavedla nástroje prevence, 

podobně jako observatoř mléka, s cílem zajistit sledování trhů, což umožní řídit 

výrobu a v obdobích krize patřičně reagovat díky pružným a reaktivním nástrojům 

pro řízení trhu, jež by se aktivovaly v případě potřeby;“ 
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§ 40 

1. část: celé znění kromě slov: „které“, „jsou“, „obvykle různorodější, úspornější a 

samostatnější, dají se snáze přemístit“ a „jsou účinnější, pokud jde o vytváření 

přidané hodnoty a pracovních míst na dotyčných územích, a jsou“ 

2. část: „které“ 

3. část: „jsou“ 

4. část: „obvykle různorodější, úspornější a samostatnější, dají se snáze přemístit“ 

5. část: „jsou účinnější, pokud jde o vytváření přidané hodnoty a pracovních míst na 

dotyčných územích, a jsou“ 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1. část: celé znění kromě slov: „výroba energie z obnovitelných zdrojů“ 

2. část: tato slova 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1. část: celé znění kromě slov: „k přijetí politiky na“ a „konkurenceschopného a“ 

2. část: „k přijetí politiky na“  

3. část: „konkurenceschopného a“ 

 
odův. S 

1. část: celé znění kromě slov: „že v rámci společné zemědělské politiky zaměřené na trh“, 

„regulační“ a „cen“ 

2. část: „že v rámci společné zemědělské politiky zaměřené na trh“ 

3. část: „regulační“ a „cen“ 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (erratum) 

1. část: „zastává názor, že prvořadou činností budoucí SZP musí zůstat zabezpečení potravin 

v Evropské unii,“ 

2. část: „aniž by se opomíjely vnější trhy;“ 

3. část: „v této souvislosti má za to, že obchodní dohody mohou pro evropské zemědělství 

znamenat skutečné riziko stejně jako možné příležitosti, a domnívá se, že dohody 

o volném obchodu by neměly vést k nekalé soutěži na úkor malých a středních 

zemědělských podniků a neměly by narušovat místní hospodářství a zaměstnávání;“ 

kromě slov: „stejně jako možné příležitosti“ 

4. část: „stejně jako možné příležitosti“ 

5. část: „v tomto ohledu se domnívá, že obchodní dohody jako TTIP, CETA a obchodní 

dohoda mezi EU a Mercosurem představují významnou hrozbu pro evropský 

zemědělský trh a trh práce a budou v rozporu s politikami zaměřenými na podporu 

místní produkce a živobytí v zemědělství;“ 
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ECR, ENF: 

§ 59 

1. část: „domnívá se, že do budoucnosti je třeba i nadále vyvíjet vysoce kvalitní a na území 

vázané potravinové systémy dodávající nezpracované či zpracované potraviny tím, 

že se podpoří občanská odpovědnost a zúčastněné strany se zapojí – buď společně, a 

to producenti, zpracovatelé, distributoři a spotřebitelé, nebo jako společenství 

producentů a spotřebitelů, anebo shromážděním všech hospodářských subjektů ze 

zemědělsko-potravinářského odvětví a z odvětví gastronomického cestovního ruchu 

– do kvalitativních postupů a smluvních úkonů usilujících o zajištění dodávek 

potravin a jejich nezávadnosti, ale také o spravedlivé odměňování, aby zemědělci 

mohli důstojně vyžít ze svého povolání a udržet zaměstnance ve svém podniku; 

takové potravinové systémy by mohly zejména, avšak nikoliv výlučně, mít podobu 

krátkých řetězců nebo místních trhů;“ 

2. část: „domnívá se, že v budoucnu bude třeba vyčlenit více unijních zdrojů na rozvoj a 

provoz jednotlivých zvláštních systémů jakosti potravin, jakož i na další rozvoj 

světově proslulé evropské gastronomie;“ 

3. část: „domnívá se, že za tímto účelem je nezbytné lépe přizpůsobit právní rámec 

veřejných výběrových řízení, aby komunity mohly podporovat místní produkci;“ 

 
§ 67 

1. část: „vyzývá Komisi, aby posoudila sociální dopad přítomné zemědělské krize, zvláště 

pokud jde o ztráty pracovních míst, zejména ve venkovských oblastech; vyzývá 

členské státy, aby zvážily, jak lze zlepšit konkurenceschopnost zemědělství tak, aby 

mohlo tohle odvětví vytvářet pracovní místa a přidanou hodnotu, která se 

spravedlivě dělí mezi zemědělství a zemědělsko-potravinářský průmysl, přičemž 

zajistí spravedlivou soutěž a omezí na minimum škody způsobené sociálním 

dumpingem a nejistými a nestandardními podmínkami zaměstnání, které neúměrně 

zasahují určité skupiny; konstatuje, že řada členů rodinných zemědělských podniků 

nemá žádné sociální postavení ani právní uznání a nevztahuje se na ni systém 

sociální ochrany; zdůrazňuje, že zemědělské podniky musí dodržovat vnitrostátní 

právní předpisy týkající se zaměstnanosti a sociální oblasti; domnívá se, že jakékoli 

zavedení dodatečné podmíněnosti do plateb v rámci prvního pilíře SZP by značně 

zvýšilo administrativní zátěž pro zemědělce a omezilo by to jejich potenciál tvorby 

pracovních míst;“ 

2. část: „požaduje, aby sociální partneři hráli vedle vnitrostátních řídicích orgánů 

významnější roli, a vyzývá členské státy, aby uznaly a zaručily sociální práva 

zemědělců a přitom zajistily, že všichni pracovníci v zemědělství, ať pracují na 

hlavní či vedlejší pracovní poměr, budou zahrnuti v systému sociální ochrany;“ 

3. část: „vyzývá členské státy, aby provedly transpozici směrnice 2014/36/EU o sezónních 

pracovnících do vnitrostátních právních předpisů;“ 

4. část: „požaduje, aby se vnitrostátním orgánům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přidělovaly prostředky na šíření informací o bezpečnosti v zemědělských 

podnicích;“ 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1. část: celé znění kromě slov: „ jako byl africký mor prasat v pobaltských státech a 

v Polsku či ptačí chřipka, která zasáhla Francii,“ 

2. část: tato slova 
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GUE/NGL, ENF: 

odův. I 

1. část: celé znění kromě slov: „Evropská unie – zejména prostřednictvím EFSI – 

zaměstnanost jednou ze svých hlavních priorit a že v této souvislosti“ 

2. část: „Evropská unie – zejména prostřednictvím EFSI – zaměstnanost jednou ze svých 

hlavních priorit a že v této souvislosti“ kromě slov: „– zejména prostřednictvím 

EFSI –“ 

3. část: „– zejména prostřednictvím EFSI –“ 

 
ECR, PPE, ENF: 

odův. U 

1. část: „vzhledem k tomu, že evropští zemědělci působí na stále globálnějším trhu, a jsou 

tedy více než jiná odvětví vystaveni kolísání cen;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že obchodní dohody, o nichž se v současné době jedná, jako je 

například transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), Komplexní 

hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) a dohoda o volném 

obchodu mezi EU a Mercosurem, představují hrozbu pro vytváření pracovních míst 

a utváření podmínek pro podporu živobytí v zemědělství;“ 

 
ENF, S&D: 

odův. AI 

1. část: „vzhledem k tomu, že Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 

poskytuje střednědobou pomoc v oblasti bydlení, zdravotní péče, vzdělávání a 

zaměstnanosti ve venkovských oblastech marginalizovaným komunitám;“ 

2. část: „vzhledem k tomu, že EZFRV může zohledňovat zvláštní potřeby uprchlíků a může 

být používán v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v jednotlivých 

odvětvích činností ve venkovských oblastech;“ kromě slov: „může zohledňovat 

zvláštní potřeby uprchlíků a“ 

3. část: „může zohledňovat zvláštní potřeby uprchlíků a“ 
 

Různé 

Erratum: všechna jazyková znění. 

 


