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1. Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína 

Návrhy usnesení: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-
0640/2017, B8-0642/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

za § 2 7 GUE/NGL JH - 115, 447, 34 

za § 6 6 GUE/NGL JH - 97, 500, 9 

za § 8 3 Verts/ALE JH - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE JH - 94, 497, 16 

za odův. N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL JH - 103, 463, 42 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 3, 4 

GUE/NGL pn. 5, 6, 7 
 

 

2. Teroristické útoky v Somálsku 

Návrhy usnesení: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0600/2017 

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

za § 2 2 GUE/NGL JH - 98, 461, 50 

za § 4 3 GUE/NGL JH - 253, 348, 8 

za odův. D 1 GUE/NGL JH - 102, 481, 27 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 2, 3 
 

 

3. Madagaskar 

Návrhy usnesení: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-
0647/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0641/2017 

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

za § 2 1 GUE/NGL  -  

za § 10 2 GUE/NGL EH - 246, 349, 6 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0641/2017  ECR  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo 

osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) 

Zpráva: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: rozhodnutí 

o zahájení 

interinstitucionálních 

jednání 

JH + 390, 175, 44 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání 
 

Různé 

O hlasování požádali poslanci dosahující střední prahové hodnoty (v souladu s článkem 69c 

jednacího řádu). 
 

 

5. Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) 

*** 

Doporučení: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 511, 57, 40 
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6. Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem 

(usnesení) *** 

Zpráva: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

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

poznámky 

§ 2 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 473, 57, 79 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. Strategie EU–Afrika: urychlení rozvoje 

Zpráva: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

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

poznámky 

§ 57 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 368, 210, 26 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 419, 97, 85 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci 

§ 57 

1. část „opakuje svou výzvu k podpoře legální migrace v souladu s doporučeními 

Valletského akčního plánu;“ 

2. část „dále zdůrazňuje, že rozvojová pomoc by neměla být podmiňována spoluprací v 

otázkách migrace;“ 
 

 

8. Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

Zpráva: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

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

poznámky 

§ 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

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

poznámky 

6 Verts/ALE dílč.   

1/EH + 364, 239, 1 

2 -  

za § 14 2 EFDD JH - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

za § 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE dílč.   

1/JH + 570, 25, 14 

2 +  

za § 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

za § 29 9 Verts/ALE dílč.   

1/JH + 379, 199, 26 

2/JH - 155, 430, 18 

za § 33 10 Verts/ALE EH + 312, 259, 36 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 501, 28, 72 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 2 

ENF: pn. 8 (1. část), 9 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

pn. 6 

1. část celé znění kromě slov: „či absence přesvědčivého výsledku“ 

2. část tato slova 

 
pn. 9 
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1. část „vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby dále prošetřila postupy v agenturách EU, se 

zvláštním důrazem na Evropský úřad pro bezpečnost potravin a na Evropskou 

agenturu pro chemické látky, pokud jde o dokumenty týkající se firmy Monsanto 

(tzv. Monsanto papers) a možné dopady z hlediska mlčenlivosti a střetu zájmů“ 

2. část „ i jejich celkové pověsti;“ 

 

ENF: 

pn. 8 

1. část „vítá praktická doporučení veřejné ochránkyně práv pro interakci úředních osob s 

lobbisty; naléhavě vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby zvýšila povědomí o těchto 

doporučeních mezi zaměstnanci všech orgánů a institucí EU prostřednictvím 

vzdělávacích školení, seminářů a souvisejících podpůrných opatření, a vyzývá 

všechny orgány a instituce EU, aby uplatňovaly kodex řádné správní praxe vydaný 

veřejnou ochránkyní práv a opatření v oblasti transparentnosti vyplývající z 

Rámcové úmluvy OSN o kontrole tabáku (FCTC); opakovaně vyzývá k účinnému 

zkvalitnění kodexu řádné správní praxe,“ 

2. část „a to tím, že se v průběhu stávajícího legislativního období přijme příslušné závazné 

nařízení;“ 
 

 

9. Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) 

Návrh usnesení: B8-0590/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0590/2017 

(výbor ENVI) 

§ 14 § původní znění odděl./E

H 

+ 396, 200, 9 

§ 25 § původní znění odděl. +  

§ 26 § původní znění odděl./E

H 

+ 352, 242, 10 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 14, 25 

PPE: § 26 
 

 

10. Boj proti nerovnostem jakožto nástroj k podpoře tvorby pracovních míst a růstu 

Zpráva: Javi López (A8-0340/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 5 § původní znění dílč.   

1/JH + 479, 56, 67 

2/JH + 280, 277, 44 

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 267, 305, 30 

§ 7 § původní znění odděl. -  

§ 8 § původní znění JH + 292, 262, 49 

§ 12 § původní znění dílč.   

1/JH + 432, 140, 30 

2/JH + 271, 323, 4 

§ 13 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 18 1 + 76 poslanců JH + 300, 292, 9 

§ 20 § původní znění dílč.   

1/JH + 476, 102, 22 

2/JH - 236, 333, 29 

§ 35 § původní znění dílč.   

1/JH + 439, 112, 42 

2/JH - 269, 309, 16 

§ 37 § původní znění odděl. -  

§ 38 § původní znění dílč.   

1/JH + 438, 135, 13 

2/JH + 284, 284, 11 

§ 39 § původní znění JH - 249, 313, 21 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 45 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 282, 280, 9 

§ 49 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 312, 262, 2 

§ 51 § původní znění JH - 254, 296, 24 

§ 60 § původní znění dílč.   

1/JH + 520, 30, 27 

2/JH + 273, 214, 84 

§ 68 § původní znění dílč.   

1/JH + 494, 60, 18 

2/JH + 287, 252, 33 

§ 72 § původní znění dílč.   

1/JH + 531, 28, 12 

2/JH - 229, 314, 21 

§ 73 § původní znění dílč.   

1/JH + 430, 75, 60 

2/JH + 289, 269, 10 

odův. L § původní znění JH - 261, 267, 34 

odův. R § původní znění JH - 249, 269, 46 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 386, 102, 51 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: pn. 1, § 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, odův. L, R 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: § 7, 8, 37, 39, 51, odův. L, R 
 

Žádosti o dílčí hlasování 
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poslanci 

§ 5 

1. část „žádá Komisi a členské státy, aby (v souladu se svými pravomocemi) posoudily 

výkon a výsledky koordinace hospodářských politik a přihlédly k vývoji sociálního 

pokroku a sociální spravedlnosti v EU; upozorňuje, že evropský semestr 

neupřednostňuje dosažení těchto cílů a zmírnění nerovností;“ 

2. část „naléhavě vyzývá Komisi, aby zdokonalila postup koordinace politik s cílem lépe 

monitorovat a korigovat negativní trendy, které by mohly vést k nárůstu nerovností a 

oslabit sociální pokrok nebo mít negativní vliv na sociální spravedlnost, a předcházet 

jim a aby v potřebných případech zaváděla preventivní a nápravná opatření; je 

přesvědčen, že je třeba přezkoumat konkrétní politiky zaměřené na boj proti 

ekonomické nerovnosti a ve vhodných případech je zahrnout do evropského 

semestru;“ 

 
§ 6 

1. část „je toho názoru, že na sociální opatření je v některých případech třeba nahlížet jako 

na ulehčující opatření a že by měla být doplněna hospodářskými politikami a 

sociálně zodpovědnými strukturálními reformami, abychom dosáhli pozitivního, 

dlouhodobého a udržitelného hospodářského růstu a strukturálního zmírnění trendu 

směřujícího k prohlubování nerovnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;“ 

2. část „domnívá se, že srovnávací přehled sociálních ukazatelů ve společné zprávě o 

zaměstnanosti může hrát výraznější úlohu v evropském semestru jakožto „systém 

včasného varování“ před nadměrnými sociálními nerovnováhami;“ 

 
§ 12 

1. část „znovu vyzývá k zavedení skutečného evropského pilíře sociálních práv, který bude 

podporovat vzestupnou konvergenci při zohlednění rozdělení pravomocí 

zakotveného ve Smlouvách, k vybudování hlubšího a spravedlivějšího sociálního 

rozměru hospodářské a měnové unie“ 

2. část „a k vyčlenění nezbytných legislativních, institucionálních a finančních prostředků 

na zabezpečení sociálního pokroku pro občany EU a rovných podmínek pro všechny 

jakožto další etapy procesu evropské integrace; vyzývá Komisi, aby předložila 

konkrétní „plán pro dokončení sociálního rozměru HMU“;“ 

 
§ 13 

1. část „vyzývá Komisi, aby posílila své úsilí o spolupráci s členskými státy na dosažení 

všech cílů strategie Evropa 2020, včetně snížení počtu osob zasažených chudobou a 

sociálním vyloučením o 20 milionů, a aby sladila působnost strategie Evropa 2020 s 

Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, čímž bude mezi její cíle zahrnut také boj proti 

nerovnosti a extrémní chudobě; žádá Komisi, aby i nadále věnovala velkou 

pozornost provádění cílů strategie Evropa 2020 a aby hlavní ukazatele strategie 

Evropa 2020,“ 

2. část „jež byly v daných zemích zaznamenány ve srovnávacím přehledu Eurostatu, 

zohledňovala také v postupu evropského semestru a v doporučeních pro jednotlivé 

země;“ 

 
§ 20 

1. část celé znění kromě slov: „na nejméně 21 miliard EUR“ 

2. část tato slova 

 
§ 35 
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1. část celé znění kromě slov: „vyzývá členské státy a Komisi, aby navrhly společný přístup 

všech členských států k zavedení systému minimálního příjmu, včetně úrovní 

přiměřenosti a postupů pro nápravu situace nevyužívání ze strany příjemců, s cílem 

podpořit osoby s nedostatečným příjmem, zajistit rovný přístup ke kvalitním, cenově 

dostupným a integrovaným sociálním, zdravotnickým, vzdělávacím a volnočasovým 

službám, bojovat proti chudobě a podporovat sociální začleňování;“ a „regionech“ 

2. část tato slova 

 
§ 38 

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

2. část tato slova 

 
§ 45 

1. část „požaduje provádění antidiskriminační politiky, která bude hrát klíčovou úlohu při 

zajišťování rovných pracovních příležitostí a při podpoře sociálního začlenění;“ 

2. část „žádá členské státy, aby přestaly blokovat směrnici proti diskriminaci;“ 

 
§ 49 

1. část „vyzývá členské státy, aby zdokonalily své systémy sociálního zabezpečení 

(vzdělávání, zdravotnictví, důchody a transfery) na základě vysokých standardů 

sociální ochrany“ 

2. část „s cílem dosáhnout komplexní ochrany obyvatel při zohlednění, přičemž je třeba 

přihlédnout k novým sociálním rizikům a zranitelným skupinám, které se objevily v 

důsledku finančních, hospodářských a následně sociálních krizí, jimž musely 

členské státy čelit;“ 

 
§ 60 

1. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily boj proti chudobě, zejména u dětí, 

stanovením cílů v oblasti omezení dětské chudoby, zajištěním koordinovaného 

provádění doporučení o investicích do dětí“ 

2. část „a vytvořením systému záruky pro děti;“ 

 
§ 68 

1. část „je znepokojen zvýšením míry chudoby, zejména mezi ženami, a tím, že chudobou 

trpí především matky samoživitelky a mladé a starší ženy; upozorňuje, že snížení 

počtu lidí trpících chudobou o 20 milionů do roku 2020 lze dosáhnout politikami 

boje proti chudobě a aktivními politikami zaměřenými na trh práce, které se budou 

zakládat na systematickém zohledňování hlediska rovnosti žen a mužů, jež bude 

zaměřeno především na zvyšování a podporu účasti žen na trhu práce; konstatuje, že 

chudoba se i nadále měří na základě kumulovaného příjmu domácnosti, což 

předpokládá, že všichni členové domácnosti vydělávají stejně a zdroje se rozdělují 

rovnoměrně;“ 

2. část „vyzývá k uplatňování individualizovaných nároků a výpočtů prováděných na 

základě individuálních příjmů, aby se ukázal skutečný rozsah chudoby žen;“ 

 
§ 72 

1. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby přikročily k reálným krokům proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňovým podvodům, neboť se jedná o důležitý nástroj 

umožňující snížit hospodářské nerovnosti a zlepšit výběr daní v členských státech;“  

2. část „vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření mezivládního orgánu OSN pro daňovou 

spolupráci a aby zahájila diskuse o evropském finančním rejstříku (European 

financial register);“ 

 
§ 73 
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1. část celé znění kromě slov: „v oblasti zdravotnictví, bydlení, sociální sféry, 

zaměstnanosti a vzdělávání“ a „ve vhodných případech další koordinace, sbližování 

a harmonizace“ 

2. část tato slova 

 


