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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 Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného 

rybolovu *** 

Doporučení: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 578, 95, 16 

 

 

2. Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného 

rybolovu (usnesení)  

Zpráva: João Ferreira (A8-0015/2017) 

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

poznámky 

 1 Verts/ALE  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 637, 34, 20 

 

 

3. Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise 

Zpráva: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 663, 16, 13 

 

 

4. Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU 

Zpráva: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

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

poznámky 

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 381, 294, 18 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 607, 16, 70 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 34 

1. část: „vybízí Komisi, aby přezkoumala osvědčené postupy stávajících programů na 

ochranu oznamovatelů, které již existují v jiných zemích světa;“ 

2. část: „upozorňuje na skutečnost, že některé stávající programy poskytují oznamovatelům 

finanční odměny (např. procentní podíl ze stanovených sankcí); domnívá se, že 

ačkoli je takový systém potřeba pečlivě řídit, aby se zabránilo případnému zneužití, 

mohly by takové finanční odměny představovat důležitý příjem pro ty, kdo 

následkem učiněného oznámení ztratí zaměstnání;“ 
 

 

5. Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody * 

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

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

poznámky 

§ 4 § původní znění JH + 515, 123, 53 

hlasování: návrh Rady JH + 632, 10, 51 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 4 
 

 

6. Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-

karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením 

* 

Zpráva: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 491, 16, 74 
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7. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod 

Zpráva: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (požadované kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 616, 73, 6 

 

 

8. Přezkum Evropského konsensu o rozvoji 

Zpráva: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

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

poznámky 

§ 5 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § původní znění  + pozměněn ústně 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 539, 71, 83 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 23 

1. část: celé znění kromě slov: „a práv“ a „a vzdělávání o sexuálním a reprodukčním zdraví“ 

2. část: „a práv“ 

3. část: „a vzdělávání o sexuálním a reprodukčním zdraví“ 
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Různé 

Norbert Neuser předložil tyto ústní pozměňovací návrhy k bodům 5 a 79: 

- § 5 

„požaduje, aby se cíle udržitelného rozvoje, Agenda 2030 a hospodářský, sociální a 

environmentální rozměr udržitelného rozvoje dotýkaly všech vnitřních a vnějších politik EU a 

staly se jádrem konsensu s přihlédnutím k důležitým vzájemným vazbám mezi jejich cíli a plány; 

požaduje, aby boj proti chudobě a výhledově i její vymýcení zůstaly jednotícím a prvořadým cílem 

rozvojové politiky EU se zvláštním důrazem na nejvíce opomíjené skupiny a s cílem nikoho 

neopomenout; zdůrazňuje význam definování chudoby;“ 

- § 79 

„připomíná základní zásady humanitární pomoci: humánnost, neutralitu, nezávislost a nestrannost; 

vítá neústupnost, s jakou Evropská komise odmítá slučování Evropského konsensu o rozvoji s 

Evropským konsensem o humanitární pomoci;“ 
 

 

9. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

Zpráva: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

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

poznámky 

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § původní znění dílč.   

1/JH + 559, 95, 31 

2/JH - 285, 374, 26 

§ 13 § původní znění dílč.   

1/JH + 654, 20, 11 

2/JH + 432, 243, 15 

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 21 § původní znění dílč.   

1/JH + 655, 8, 28 

2/JH + 389, 272, 28 

§ 26 § původní znění dílč.   

1/JH + 626, 36, 31 

2/JH + 399, 259, 30 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

3/JH + 338, 274, 77 

§ 28 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 42 § původní znění odděl. -  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 360, 305, 29 

§ 47 4 PPE JH + 432, 242, 15 

§ 50 § původní znění odděl. +  

§ 56 § původní znění odděl./E

H 

- 328, 357, 7 

§ 59 § původní znění odděl./E

H 

+ 418, 259, 8 

§ 62 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 63 § původní znění odděl./E

H 

+ 501, 176, 11 

§ 66 § původní znění odděl. +  

§ 70 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 350, 337, 5 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 121 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 344, 335, 10 

§ 135 § původní znění odděl./E

H 

+ 406, 204, 81 

§ 142 § původní znění odděl. -  

§ 146 § původní znění odděl. +  

§ 150 1 ENF  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 260, 397, 32 

3/EH + 404, 276, 2 

§ 158 § původní znění odděl. -  

§ 182 5 PPE EH + 347, 318, 26 

odův. B 2 ENF  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 467, 156, 68 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 11, 13, 21, 26, 47 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: § 142, 158 

ALDE: § 42, 63, 135, 142 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 11 

1. část: „zdůrazňuje, že jednotný trh je třeba nadále posilovat odstraněním zbývajících bariér 

a překážek;“ 

2. část: „je přesvědčen o tom, že spolehlivý rámec pro rozpočtovou a fiskální konvergenci 

by posílil hospodářskou soudržnost a konkurenceschopnost EU a zlepšil její 

schopnost čelit celosvětové konkurenci;“ 
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§ 13 

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

2. část: tato slova 

 
§ 15 

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

2. část: toto slovo 

 
§ 21 

1. část: „připomíná, že neutralita sítě má mimořádný význam pro zajištění toho, aby mezi 

službami na internetu neexistovala žádná diskriminace a byla plně zaručena 

hospodářská soutěž“ 

2. část: „(přičemž „neutralita sítě“ zde znamená zásadu, podle níž se s veškerým provozem 

nakládá stejně, bez diskriminace, omezení či narušování, nezávisle na odesílateli, 

příjemci, druhu, obsahu, zařízení, službě nebo aplikaci);“ 

 
§ 28 

1. část: „vítá rozhodnutí Komise ohledně zpětného získání ve věci státní podpory přidělené 

firmě Apple, které znamená klíčový mezník v řešení problému nezákonné státní 

podpory formou daňového zvýhodnění;“ 

2. část: „upozorňuje však, že EU potřebuje přísnější právní předpisy v oblasti daňových 

rozhodnutí, které by také zavedly účinný systém a postup pro vymáhání pohledávek 

ve prospěch vlastních rozpočtových prostředků EU; vyzývá Komisi, aby v zájmu 

spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném trhu napravila všechna porušení 

předpisů;„ 

 
§ 46 

1. část: „zdůrazňuje, že je nutné důsledně monitorovat a pečlivě prošetřit všechny případy 

státní podpory a nesrovnalosti týkající se veřejných zakázek spojených s investicemi 

v oblasti energetiky a životního prostředí,“ a „aby bylo zajištěno řádné fungování 

energetické unie a zamezilo se nedodržování pravidel státní podpory a nesprávnému 

používání finančních prostředků EU;“ 

2. část: „jako byl např. případ kontroverzního projektu rozšíření maďarské jaderné 

elektrárny Paks“ 

 
§ 73 

1. část: celé znění kromě slov: „s politováním konstatuje, že maďarská vláda narušuje 

hospodářskou soutěž v odvětví obnovitelných zdrojů energie tím, že zavedla vysoké 

daně a brání zavádění technologií v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojů energie;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 121 

1. část: celé znění kromě slov: „sociálnímu dumpingu, a vyjadřuje dále“ 

2. část: tato slova 

 

S&D: 

§ 26 

1. část: „vyzývá Komisi, aby přihlédla k narůstajícímu sbližování na digitálních trzích a“ 

2. část: „a porovnávala srovnatelné služby, například aplikace pro výměnu rychlých zpráv,“ 

3. část: „s rovnocennými službami, které poskytuje odvětví telekomunikací obecně;“ 
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§ 62 

1. část: celé znění kromě slov: „a také individuálními pokutami pro zaměstnance odpovědné 

za to, že svou společnost fakticky přiměli k porušení práva hospodářské soutěže;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 70 

1. část: „vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu“ a souhlasí s jeho pěti 

propojenými dimenzemi;“ 

2. část: „zdůrazňuje, že přijetí rozhodnutí o skladbě zdrojů energie přísluší členským 

státům;“ 

 

ALDE: 

§ 150 

1. část: celé znění kromě slov: „pro hospodářskou soutěž“ a „a zejména nad případem 

bývalé komisařky pro hospodářskou soutěž Nellie Kroesové, která nejenže bude 

lobbovat za Uber, ale dotýkají se jí také tzv. Bahamas Leaks;“ 

2. část: „pro hospodářskou soutěž“ 

3. část: „a zejména nad případem bývalé komisařky pro hospodářskou soutěž Nellie 

Kroesové, která nejenže bude lobbovat za Uber, ale dotýkají se jí také tzv. Bahamas 

Leaks;“ 
 

 

10. Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu 

Zpráva: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

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

poznámky 

§ 17 § původní znění dílč.   

1/JH + 377, 226, 85 

2/JH - 113, 490, 87 

§ 44 § původní znění JH + 399, 245, 41 

§ 59 § původní znění JH + 582, 93, 14 

§ 64 § původní znění JH + 649, 6, 35 

odův. B § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Q § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  



P8_PV(2017)02-14(VOT)_CS.docx 10 PE 600.406 

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

poznámky 

odův. AE § původní znění odděl. -  

odův. AR § původní znění JH + 507, 124, 62 

odův. AY § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 119, 349, 225 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 364, 171, 155 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

poslanci: odův. AR, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: odův. AE, AR, § 44, 59, 64 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

odův. AY 

1. část: celé znění kromě slov: „pouze“ a „pouhých“ 

2. část: tato slova 

 
§ 17 

1. část: celé znění kromě slov: „a nahlásí zneužívání“ 

2. část: tato slova 

 

zpravodaj: 

odův. B 

1. část: celé znění kromě slov: „a prudkým nárůstem nezaměstnanosti zejména u mladých 

lidí a žen“ 

2. část: tato slova 

 
odův. Q 

1. část: celé znění kromě slov: „a způsobí 850 000 úmrtí“ 

2. část: tato slova 
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11. Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen 

Zpráva: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

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

poznámky 

§ 1 písm. d) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 1 písm. f) § původní znění odděl. +  

§ 1 za písm. f) 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

dílč.   

1/JH + 375, 276, 35 

2/JH + 364, 278, 36 

§ 1 písm. k) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 1 písm. ad) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 1 za písm. am) 1 EFDD JH - 133, 502, 51 

2 EFDD JH - 154, 495, 41 

3 EFDD JH - 167, 493, 29 

4 EFDD JH - 159, 499, 25 

za odův. C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

JH + 379, 261, 45 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 371, 198, 74 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 7, 8 

EFDD: pn. 1, 2, 3, 4 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 1 písm. f) 
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Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

pn. 7 

1. část: celé znění kromě slov: „a zřídí mezinárodní fond, který bude financovat přístup k 

plánovanému rodičovství a k bezpečnému a zákonnému umělému přerušení 

těhotenství“ 

2. část: tato slova 

 
§ 1 písm. d) 

1. část: celé znění kromě slov: „včetně směrnice, která by stanovila minimální pravidla;“ 

2. část: tato slova 

 
§ 1 písm. k) 

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

2. část: toto slovo 

 
§ 1 písm. ad) 

1. část: celé znění kromě slov: „migrantek a uprchlic“ 

2. část: tato slova 
 

Různé 

Pozměňovací návrhy 5 a 6 byly zrušeny. 

 


