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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. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** 

Doporučení: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * 

Zpráva: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 632, 9, 33 

 

 

3. Politické vztahy EU s Indií 

Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 520, 73, 86 

 

 

4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc 

Itálii 

Zpráva: Giovanni La Via (A8-0280/2017 (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 

odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 658, 6, 26 

 

 

5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z 

Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii 

Zpráva: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 660, 6, 27 

 

 

6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 

odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 600, 83, 9 

 

 

7. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících 

omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového 

tržního opatření od roku 2021 ***I 

Zpráva: Julie Girling (A8-0258/2017) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

výbor  +  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělené hlasování 

5 výbor JH + 542, 119, 28 

13 výbor JH + 571, 115, 6 

16 výbor JH + 545, 117, 31 

21 výbor JH + 527, 157, 6 

23 výbor JH + 569, 93, 27 

24 výbor JH + 571, 93, 27 

31 výbor JH + 570, 118, 6 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

32 výbor JH - 143, 546, 4 

35 výbor JH + 581, 113, 3 

čl. 3d § 2 36 PPE dílč.   

1 +  

2 -  

17 výbor dílč.   

1/JH ↓  

2/JH ↓  

čl. 3d § 4 pododst. 1 42 PPE  +  

20 výbor  ↓  

44 + 38 poslanců:  ↓  

čl. 12 za § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

čl. 28a § 2 pododst. 1 26 výbor JH + 547, 118, 23 

45 + 38 poslanců:  -  

čl. 28b § 1 30 výbor  +  

46 + 38 poslanců  ↓  

čl. 28b za § 2 37 PPE  -  

odův. 3 38 PPE  +  

odův. 4 39 PPE  +  

3 výbor  ↓  

odův. 5 40 PPE EH - 255, 431, 7 

4 výbor JH + 544, 110, 35 

za odův. 6 41 PPE dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 -  

4 +  

43 + 38 poslanců:  -  

hlasování: návrh Komise JH + 601, 69, 26 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

poslanci: pn. 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE, ECR: pn. 32 

ALDE: pn. 21 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

pn. 41 

1. část „Na úrovni Unie bylo přijato několik legislativních aktů, jejichž cílem je zabránit 

roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru, a zlepšit tak plynulost leteckého 

provozu a kontrolu využívání vzdušného prostoru, čímž se omezí emise.“ 

2. část „V rámci Unie by měl být systém CORSIA považován za součást tzv. „balíčku 

opatření“ ICAO, společně s tím, že členské státy plně provedou právní předpisy v 

oblasti jednotného evropského nebe, SESAR, s využíváním GNSS pro satelitní 

navigaci a společnými technologickými iniciativami, jako jsou Clean Sky I a Clean 

Sky II.“ 

3. část: „Veškeré příjmy z výnosů z budoucích dražeb povolenek by měly být vyhrazeny na 

rozvoj výše uvedených programů výzkumu a vývoje, jakož i na společné projekty 

zaměřené na to, aby ve všech členských státech vznikl soubor základních 

interoperabilních kapacit, které povedou především ke zlepšení infrastruktury letové 

navigace, poskytování letových navigačních služeb a využívání vzdušného prostoru, 

jak to vyžaduje provedení hlavního plánu řízení letového provozu.“ 

4. část: „Komise by také měla Evropskému parlamentu a Radě podat zprávu o opatřeních 

přijatých členskými státy v rámci provádění celosvětového tržního opatření s cílem 

omezit emise skleníkových plynů z letectví, včetně informací týkajících se využívání 

příjmů, které členské státy předkládají v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 

525/2013.“ 

 

ALDE: 

pn. 17 

1. část „Od 1. ledna 2021 se vydraží 50 % povolenek. Tento procentní podíl lze v rámci 

všeobecného přezkumu této směrnice zvýšit.“ 

2. část „Zbývající bezplatné povolenky se případně použijí na to, aby se v období let 2021 

až 2030 předešlo uplatňování čl. 10a odst. 5.“ 

 
pn. 36 

1. část „Od 1. ledna 2021 se vydraží 50 % povolenek,“ 

2. část „pokud nejsou zapotřebí k tomu, aby v letech 2021 až 2030 zabránily uplatňování čl. 

10a odst. 5. Pokud zapotřebí jsou, musí být použity pro tento účel.“ 
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8. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, 

změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky 

do roku 2030 ***I 

Zpráva: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-23 

25-50 

52-64 

výbor  +  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělené hlasování 

24 výbor dílč.   

1/EH + 391, 295, 8 

2 +  

3/EH + 367, 320, 8 

4 +  

čl. 8 § 3 pododst. 2 65 PPE dílč.   

1/JH + 365, 310, 17 

2/JH + 345, 330, 13 

3/JH + 569, 64, 61 

51 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise JH + 532, 144, 20 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 65 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

pn. 24 

1. část „Vyšší míra udržitelného využívání výrobků z vytěženého dřeva může podstatně 

snížit emise prostřednictvím substitučního účinku (s ohledem na energii a náročnost 

vůči CO2 v jiných odvětví, např. výroba cementu představuje zhruba 8 % celkových 

emisí CO2)“ 

2. část „a posílit pohlcování skleníkových plynů z ovzduší. Pravidla započítávání by měla 

zajistit, aby členské státy v záznamech přesně zaznamenaly změny v zásobníku 

výrobků z vytěženého dřeva, jakmile k nim dojde, s cílem raději uznat a stimulovat 

větší využívání výrobků z vytěženého dřeva s dlouhou životností“ 

3. část: „než je využívat pro energetické účely.“ 
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4. část: „Aby bylo možné dále podporovat a zahrnovat pozitivní substituční účinek, Komise 

by měla prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci zahrnout více výrobků do 

výpočtů vztahujících se na výrobky z vytěženého dřeva. Komise by měla poskytnout 

pokyny k metodickým otázkám souvisejícím se započítáváním pro výrobky z 

vytěženého dřeva.“ 

 

S&D: 

pn. 65 

1. část „Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví obsahuje všechny prvky uvedené v 

příloze IV oddílu B a obsahuje novou referenční úroveň pro lesy, která je založena 

na zachování stávajících postupů při obhospodařování lesů v souladu s nejlepšími 

dostupnými údaji, jak je v období 2000–2012 zdokumentováno u jednotlivých typů 

lesů a věkové třídy lesů v členských státech, vyjádřeno v tunách ekvivalentu CO2 

ročně.“ 

2. část „Při zvyšování těžby v členské státě založené na udržitelném obhospodařování lesů 

a na strategii členských států, kterou přijaly do oznámení referenční úrovně pro lesy, 

je nutné dodržovat tyto podmínky: a) obhospodařovaná lesní půda zůstává úložištěm 

skleníkových plynů a b) způsoby zachování nebo rozšiřování úložišť a rezervoárů 

skleníkových plynů do roku 2050, s cílem splnit cíl stanovený v článku 4.1 Pařížské 

dohody, totiž cíl dosáhnout rovnováhy mezi antropogenními emisemi ze zdrojů 

a jejich odstraněním pomocí úložišť skleníkových plynů ve druhé polovině tohoto 

století, jsou načrtnuty v dlouhodobé strategii zaměřené na snižování emisí.“ 

3. část: „Komise může po podání odůvodněné žádosti ze strany členského státu, který 

doloží, že tato výjimka je z důvodu dostupnosti údajů, jako je načasování 

inventarizace lesů, naprosto nezbytná, poskytnout výjimku z referenčního období 

2000–2012.“ 
 

Různé 

Nils Torvalds (skupina ALDE) rovněž podepsal pozměňovací návrh 65. 
 

 

9. Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I 

Zpráva: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 1 výbor JH + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a 

informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 

Návrh usnesení: B8-0497/2017 (pro přijetí návrhu usnesení požadovaná většina hlasů všech poslanců 
Parlamentu) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0497/2017  

(ECR) 

odův. I § původní znění dílč.   

1/EH - 319, 349, 23 

2 ↓  

odův. R § původní znění odděl. -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 345, 344, 7 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: odův. R 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

odův. I 

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

2. část tato slova 
 

 

11. Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 

Návrh usnesení: B8-0498/2017 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0498/2017 

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 433, 216, 31 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF, Verts/ALE: konečné hlasování 
 

 

12. Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v 

jaderné elektrárně Fukušima 

Návrh usnesení: B8-0502/2017 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0502/2017 

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 543, 100, 43 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR, EFDD: konečné hlasování 
 

 

13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného 

podniku SESAR2 

Zpráva: Jens Geier (A8-0282/2017) 

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

poznámky 

§ 1 1 ENF JH - 113, 555, 21 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 574, 113, 2 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1 
 

 

14. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP 

Zpráva: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

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

poznámky 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 29 § původní znění JH + 351, 297, 38 

§ 34 § původní znění JH + 377, 295, 16 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 386, 107, 198 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 
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Verts/ALE: § 29, 34 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 29, 34 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 18 

1. část „konstatuje, že podle výročních zpráv bylo kritérium č. 3 k zamítnutí žádosti 

uplatněno v roce 2014 99krát a v roce 2015 139krát; zdůrazňuje, že v rámci kritéria 

č. 3 je nezbytné posoudit nedávné transfery zbraní prováděné členskými státy ve 

prospěch nestátních subjektů, včetně poskytování technické pomoci a odborné 

přípravy, v souvislosti se společnou akcí 2002/589/SZBP z roku 2002 o příspěvku 

EU k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých 

zbraní;“ 

2. část „připomíná, že společná akce stanoví, že členské státy by neměly provádět žádné 

transfery ručních palných a lehkých zbraní ve prospěch nestátních subjektů;“ 
 

 

15. Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou 

Zpráva: Javi López (A8-0268/2017) 

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

poznámky 

§ 24 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 zpravodaj  +  

1 + 76 poslanců  ↓  

§ 60 2 + 76 poslanců EH + 354, 289, 36 

4 zpravodaj  ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 526, 96, 59 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 24 

1. část „naléhavě vyzývá k účinnému uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů, ke 

zlepšování postavení žen a k zavedení politik na podporu zapojení žen do všech sfér 

politického, hospodářského a společenského života s cílem posílit jejich aktivní 

zapojení do společnosti, energicky bojovat proti vraždám žen, zaručit fyzickou a 

psychologickou bezpečnost žen, usnadnit jejich přístup na trh práce, vlastnictví půdy 

a zaměstnanost“ 
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2. část „a zajistit jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva;“ 

3. část: „zdůrazňuje, že je důležité zlepšit životy dívek a žen; zdůrazňuje, že přístup ke 

vzdělání je proto klíčový a mohl by vést ke společenské a hospodářské transformaci; 

vítá Meziamerickou úmluvu o předcházení, trestání a vymýcení násilí na ženách 

(Úmluva z Belém do Pará) z roku 1994 a žádá, aby byla jejímu sekretariátu, 

mechanismu pro sledování Úmluvy z Belém do Pará, přidělena významnější úloha; 

vítá, že Istanbulská úmluva Rady Evropy vstoupila v roce 2016 v platnost, a vyzývá 

země obou regionů, které tuto úmluvu dosud nepodepsaly, aby tak učinily;“ 
 

Různé 

Javier Nart stáhl svůj podpis z pozměňovacího návrhu 2. 
 

 

16. Korupce a lidská práva ve třetích zemích 

Zpráva: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

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

poznámky 

za § 78 1 + 76 poslanců JH + 349, 290, 42 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 578, 19, 68 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

poslanci: pn. 1 

 


