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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 o založení mezinárodní nadace EU-LAC *** 

Doporučení: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v 

Bulharsku a Rumunsku * 

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 610, 50, 33 

 

 

3. Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice * 

Zpráva: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 604, 68, 21 

 

 

4. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku * 

Zpráva: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 596, 72, 18 

 

 

5. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku * 

Zpráva: Claude Moraes (A8-0287/2017) 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 599, 67, 21 

 

 

6. Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I 

Zpráva: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 27 výbor JH + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů 

členských států nebo z nich ***I 

Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 30 výbor JH + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a 

vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I 

Zpráva: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 24 výbor JH + 661, 11, 17 
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9. Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností 

vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému 

Návrh usnesení: B8-0542/2017 (pro přijetí návrhu usnesení požadovaná většina hlasů všech poslanců 
Parlamentu) 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0542/2017 

(výbor ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

EH + 399, 258, 31 

§ 5 § původní znění odděl./E

H 

- 219, 257, 213 

§ 6 § původní znění odděl. -  

právní východisko 8 § původní znění odděl. -  

právní východisko 9 § původní znění odděl. -  

právní východisko 10 § původní znění odděl. -  

právní východisko 11 § původní znění odděl. -  

právní východisko 12 § původní znění odděl. -  

právní východisko 13 § původní znění odděl. -  

právní východisko 14 § původní znění odděl. -  

odův. I 2 ALDE EH + 334, 320, 33 

odův. L § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 394, 269, 27 

odův. P § původní znění JH + 605, 35, 48 

odův. Q § původní znění odděl. -  

odův. R § původní znění dílč.   

1/JH + 598, 48, 44 

2/JH - 155, 321, 213 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

3/JH - 150, 341, 202 

odův. S § původní znění odděl. -  

odův. T 3 ALDE EH - 168, 316, 204 

odův. U § původní znění odděl. -  

odův. V § původní znění odděl. -  

odův. W § původní znění odděl. -  

odův. X § původní znění odděl. -  

odův. Y § původní znění odděl. -  

odův. Z § původní znění odděl. -  

odův. AA § původní znění odděl. -  

odův. AB § původní znění odděl. -  

odův. AC § původní znění odděl. -  

odův. AD § původní znění odděl. -  

odův. AE § původní znění odděl. -  

odův. AF § původní znění odděl. -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 389, 235, 70 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ALDE: odův. P, R (2. a 3. část) 

Verts/ALE: odův. P, R, konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ALDE: § 5, 6, práv. východ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, odův. Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, 

AC, AD, AE, AF 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

odův. L 

1. část celé znění kromě slov: „Parlament se o této skutečnosti zmínil ve svém usnesení ze 

dne 8. června 2016, v němž zdůrazňuje, že Tribunál ve svém rozsudku dále uvedl, že 

vědecká kritéria lze objektivně stanovovat pouze na základě vědeckých údajů 

týkajících se endokrinního systému, nezávisle na jakémkoli jiném hledisku, zejména 

ekonomické povahy, a že“ 

2. část tato slova 

 
odův. R 
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1. část celé znění kromě slov: „tak“ a „zmiňoval předseda Komise Jean-Claude Juncker“ 

2. část „tak“ 

3. část: „zmiňoval předseda Komise Jean-Claude Juncker“ 
 

 

10. Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 

Návrh usnesení: B8-0540/2017 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0540/2017 

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 454, 198, 36 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 
 

 

11. Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 

Návrh usnesení: B8-0541/2017 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrh usnesení B8-0541/2017 

(výbor ENVI) 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 458, 193, 36 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE, ENF: konečné hlasování 
 

 

12. Ukončení dětských sňatků 

Návrh usnesení: B8-0535/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0535/2017 

(výbor FEMM) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 2 § původní znění JH + 678, 7, 2 

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 20 § původní znění JH + 435, 133, 120 

odův. D § původní znění JH + 450, 110, 125 

odův. P § původní znění JH + 361, 316, 13 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: odův. D 

S&D: § 20 

ENF: § 2, odův. P 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 20, odův. P 

Verts/ALE: odův. P 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 4 

1. část celé znění kromě slov: „včetně služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a 

souvisejících práv“ 

2. část tato slova 
 

 

13. Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo 

Návrh usnesení: B8-0534/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0534/2017 

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

§ 3 § původní znění odděl./E

H 

+ 381, 310, 5 

§ 8 § původní znění odděl. +  

§ 9 § původní znění odděl. +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 10 § původní znění odděl. +  

§ 11 § původní znění JH + 360, 291, 43 

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR EH - 272, 394, 17 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 372, 310, 6 

za § 22 4 Verts/ALE JH + 388, 276, 21 

§ 25 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 374, 312, 6 

§ 26 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 31 § původní znění JH + 618, 66, 9 

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 35 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 485, 150, 56 

§ 43 § původní znění odděl. +  

§ 56 § původní znění odděl. +  

za § 58 2 PPE dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE dílč.   

1/EH - 261, 413, 5 

2 -  

§ původní znění dílč.   

1/EH + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 77 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 78 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 81 § původní znění odděl. +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

právní východisko 16 § původní znění odděl. +  

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: § 31 

Verts/ALE: pn. 4, § 11 

ECR: § 12 (2. část), 36 (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 3, 26 

ECR: §12 (2. část), 36 (2. část), 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: § 8, 9, 10, 60, 81, práv. východ. 16 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 18 

1. část celé znění kromě slov: „pro snižování emisí skleníkových plynů do poloviny“ 

2. část tato slova 

 

ECR: 

§ 12 

1. část „zdůrazňuje, že zejména po prohlášení prezidenta Trumpa je důležité zavést vhodná 

ustanovení proti úniku uhlíku a zajistit, aby společnosti, které patří k těm 

nejvýkonnějším a mají vysokou intenzitu uhlíku a vysokou intenzitu obchodu, 

získávaly potřebné povolenky zdarma; žádá Komisi, aby přezkoumala účinnost a 

legálnost dodatečných opatření na ochranu průmyslových odvětví ohrožených 

únikem uhlíku,“ 

2. část „jako je například uhlíková hraniční daňová úprava a poplatek za spotřebu, zejména 

pokud jde o produkty pocházející ze zemí, jež nesplňují své závazky vyplývající z 

Pařížské dohody;“ 

 
§ 26 

1. část „připomíná, že posílení opatření na zmírňování změny klimatu v období před rokem 

2020 je pro dosažení dlouhodobých cílů Pařížské dohody absolutně nezbytné, a“ 

2. část „vyzývá k tomu, aby EU zajistila, že krátkodobá opatření zůstanou na programu 

konference COP 23;“ 

 
§ 33 

1. část celé znění kromě slov: „změny ve vnitrostátních a mezinárodních daňových 

systémech, včetně přesouvání daňové zátěže z práce na kapitál,“ 

2. část tato slova 

 
§ 35 
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1. část celé znění kromě slov: „a aby vypracovala zvláštní automatický mechanismus 

financování z EU, který poskytne další přiměřen financování, aby se zajistilo, že EU 

přispěje svým spravedlivým dílem“ 

2. část tato slova 

 
§ 60 

1. část „uznává, že je velmi složité vytvořit všeobecně přijatelnou definici pojmu 

„klimatický uprchlík“, ale požaduje seriózní uznání povahy a rozsahu vysídlování a 

migrace v důsledku změny klimatu a katastrof způsobených globálním 

oteplováním;“ 

2. část „se znepokojením konstatuje, že mezi roky 2008 a 2013 muselo zhruba 166 milionů 

lidí opustit své domovy kvůli přírodním katastrofám, zvyšování hladiny moří, 

extrémním povětrnostním jevům, desertifikaci, nedostatku vody a šíření tropických 

nemocí a nemocí přenášených vektory; zejména připomíná, že vývoj v některých 

částech Afriky a Blízkého východu související s klimatem by mohl přispět k 

politické nestabilitě, ekonomickému strádání a vystupňování uprchlické krize ve 

Středomoří;“ 

 

ALDE: 

§ 29 

1. část celé znění kromě slov: „jakožto o zvláštním pilíři opatření v oblasti klimatu“ 

2. část tato slova 

 

ENF: 

§ 73 

1. část celé znění kromě slov: „energetických úspor“, „a úsporných opatření“ a 

„energetické“ 

2. část tato slova 

 
§ 77 

1. část celé znění kromě slov: „energetickou“ 

2. část tato slova 

 
§ 78 

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

2. část tato slova 

 
odův. E 

1. část „vzhledem k tomu, že změna klimatu může zintenzivnit soupeření o zdroje, jako 

jsou potraviny, voda nebo pastviny, může zhoršit ekonomické problémy a politickou 

nestabilitu a může se stát největší hnací silou přesunů obyvatelstva jak v rámci států, 

tak přes vnitrostátní hranice,“ 

2. část „a to v nepříliš vzdálené budoucnosti; vzhledem k tomu, že problematika klimatické 

migrace by proto měla být jednou z priorit mezinárodní agendy;“ 

 

Verts/ALE: 

pn. 2 

1. část „připomíná, že cílem Pařížské dohody ze dne 4. listopadu 2016 je podle jejího 

článku 2 mimo jiné zvyšování schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům 

změny klimatu a posilování odolnosti vůči změně klimatu a nízkoemisního rozvoje“ 

2. část „způsobem, který neohrozí produkci potravin,“ 

3. část: „a vyzývá Komisi a členské státy, aby směřovaly finanční toky k dosažení tohoto 

cíle;“ 
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pn. 3 

1. část vypuštění slov „uznává, že je velmi složité vytvořit všeobecně přijatelnou definici 

pojmu „klimatický uprchlík“, ale požaduje seriózní uznání povahy a rozsahu 

vysídlování a migrace v důsledku změny klimatu a katastrof způsobených globálním 

oteplováním;“ 

2. část doplnění slov „zdůrazňuje, že lidé, kteří ztratili svůj životní prostor kvůli změně 

klimatu, by měli být dle možností podporováni ve své domovské zemi nebo v její 

blízkosti;“ 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

1. část „s nadějí očekává, že během konference COP 23 dojde k vyjasnění struktury 

facilitativního dialogu, který se uskuteční v roce 2018 a bude představovat klíčovou 

příležitost ke zmapování pokroku při plnění cíle, který dohoda stanovila pro 

zmírnění změny klimatu, a informování o přípravách a revizi vnitrostátně 

stanovených příspěvků smluvních stran do roku 2030, které je třeba provést do roku 

2020, aby bylo možné cíle dohody splnit; je přesvědčen, že EU by v tomto prvním 

facilitativním dialogu měla hrát proaktivní úlohu s cílem zhodnotit kolektivní úsilí a 

pokrok při provádění závazků;“ 

2. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby v dostatečném časovém předstihu před konáním 

facilitativního dialogu předložily další závazky na snižování emisí skleníkových 

plynů nad rámec současných závazků podle Pařížské dohody, jež by vhodným 

způsobem přispěly k odstranění nedostatků při zmírňování změny klimatu v souladu 

s kapacitami EU;“ kromě slov „aby v dostatečném časovém předstihu před konáním 

facilitativního dialogu předložily další závazky na snižování emisí skleníkových 

plynů nad rámec současných závazků podle Pařížské dohody“ 

3. část: „aby v dostatečném časovém předstihu před konáním facilitativního dialogu 

předložily další závazky na snižování emisí skleníkových plynů nad rámec 

současných závazků podle Pařížské dohody“ 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

1. část celé znění kromě slov: „mj. zavedení daně z finančních transakcí“ 

2. část tato slova 

 


