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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 

NÚ návrh usnesení 

SNÚ společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 
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1. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 

Zpráva: Jens Geier (A8-0372/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 515, 91, 34 

 

 

2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v 

souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních 

zdrojů a pokut) 

Zpráva: Jens Geier (A8-0379/2017) 

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

poznámky 

§ 1 1 ENF JH - 89, 549, 4 

§ 3 2Z ENF  -  

§ 5 3 ENF JH - 139, 503, 2 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 581, 48, 14 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1, 3 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 5 

1. část „opětovně vyjadřuje politování nad tím, že částky získané v důsledku 

nedostatečného plnění programů Unie a částky vybrané formou pokut v rámci 

politiky Unie v oblasti hospodářské soutěže jsou určeny na snížení příspěvků 

členských států na základě HND namísto toho, aby byly použity na financování 

priorit Unie;“ 
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2. část „zdůrazňuje, že NOR 6/2017 počítá s dodatečným převedením příspěvků na základě 

HND ve výši 9 829,6 milionu EUR zpět do rozpočtů členských států k již 

schváleným 6 405 milionům EUR v opravném rozpočtu 2/2017; upozorňuje na 

skutečnost, že neshoda mezi oběma složkami rozpočtového orgánu po čtení 

v Parlamentu a na začátku dohodovacího řízení ohledně výdajů z rozpočtu Unie na 

rok 2018 se týká pouze 3 619,8 milionu EUR v prostředcích na závazky a 

2 182,4 milionu EUR v prostředcích na platby;“ kromě slova: „pouze“ 

3. část: slovo „pouze“ 
 

 

 

 

 

 

3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat 

záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 

Zpráva: Inese Vaidere (A8-0371/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 
odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 608, 15, 20 

 

 

 

 

 

4. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých 

rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, 

přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami 

Zpráva: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 
3/5 odevzdaných hlasů) 

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

poznámky 

§ 5 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 535, 79, 31 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 5 
 

 

 

 

 

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

EGF/2017/003 GR/Attica retail 
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Zpráva: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 
3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 565, 71, 11 

 

 

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

EGF/2017/005 FI/Retail 

Zpráva: Răzvan Popa (A8-0366/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 
odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 555, 77, 12 

 

 

7. Rozpočtový proces na rok 2018 

Zpráva: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

společný návrh JH + 295, 154, 197 

 

 

 

8. Žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity 

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0363/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

9. Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a 

prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská 

územní spolupráce ***I 

Zpráva: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017) 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 561, 46, 38 

 

 

 

 

 

 

10. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Egyptem: účast Egypta na 

Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** 

Doporučení: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 596, 33, 18 

 

 

 

 

 

 

11. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Alžírskem: účast Alžírska na 

Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** 

Doporučení: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 596, 30, 19 

 

 

 

 

 

 

12. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Jordánskem: účast Jordánska 

na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** 

Doporučení: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 596, 29, 22 
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13. Přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních 

aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 615, 2, 30 

 

 

14. Přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o 

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 611, 2, 28 

 

 

15. Přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech 

mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 615, 2, 27 

 

 

16. Přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních 

aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * 

Zpráva: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 613, 3, 28 
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17. Přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 ***I 

Zpráva: Peter Simon (A8-0255/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 2 výbor JH + 495, 141, 10 

 

 

 

18. Nástroj přispívající ke stabilitě a míru ***I 

Zpráva: Arnaud Danjean (A8-0261/2017) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

3 = 

6 = 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 5 výbor JH + 473, 163, 7 

společné prohlášení 

Evropského 

parlamentu, Rady a 

Komise 

4 výbor EH + 484, 142, 8 

 

 

 

19. Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I 

Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 2 výbor JH + 523, 113, 8 
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20. Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží 

na dálku * 

Zpráva: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-8                        

10-12                 

14-21 

výbor  +  

čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

směrnice 2006/112/ES 

čl. 58 – odst. 2 – písm. 

c) 

22 Verts/ALE  -  

9 výbor odděl./E

H 

+ 422, 208, 7 

čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

směrnice 2006/112/ES 

čl. 59c – odst. 1 – 

písm. c) 

23 Verts/ALE  -  

13 výbor odděl./E

H 

+ 415, 208, 9 

hlasování: návrh Komise JH + 540, 30, 68 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: pn. 9, 13 
 

 

 

 

 

 

21. Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty * 

Zpráva: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-10 výbor  +  

čl. 1 § 1 za bod 5 11 Verts/ALE  -  

hlasování: návrh Komise JH + 576, 30, 32 

 

 

 

22. Situace v Jemenu 

Návrhy usnesení: B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-
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0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0649/2017 

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

§ 15 § původní znění dílč.   

1/JH + 588, 42, 9 

2/JH + 368, 221, 43 

odův. M § původní znění dílč.   

1/JH + 590, 26, 23 

2/JH + 511, 77, 33 

 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 539, 13, 81 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0649/2017  ECR  ↓  

B8-0650/2017  ALDE  ↓  

B8-0651/2017  EFDD  ↓  

B8-0652/2017  S&D  ↓  

B8-0653/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0654/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0655/2017  PPE  ↓  

B8-0656/2017  ENF  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: bod odůvodnění M, § 15, konečné hlasování 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 15 

1. část „vyzývá Radu, aby účinně prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního 

práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; připomíná, že je 

zejména nutné, aby všechny členské státy EU důsledně uplatňovaly pravidla EU 

stanovená ve společném postoji Rady 2008/944/SZBP;“ 
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2. část „připomíná v této souvislosti své usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární 

situaci v Jemenu, v němž vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby 

iniciovala uvalení zbrojního embarga EU na Saudskou Arábii na základě závažných 

tvrzení o porušování mezinárodního humanitárního práva Saudskou Arábií v Jemenu 

a na základě skutečnosti, že pokud by byl i nadále povolen prodej zbraní do Saudské 

Arábie, došlo by k porušení ustanovení společného postoje Rady 2008/944/SZBP;“ 

 
odův. M 

1. část „vzhledem k tomu, že bylo uvaleno mezinárodní zbrojní embargo vůči povstalcům z 

kmene Hútí a stoupencům bývalého prezidenta Sáliha podporovaným Íránem;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že podle 18. výroční zprávy EU o vývozu zbraní pokračují 

členské státy EU i po vyhrocení konfliktu ve schvalování dodávek zbraní do 

Saúdské Arábie, čímž porušují společný postoj 2008/944/SZBP ke kontrole vývozu 

zbraní; vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární 

situaci v Jemenu vyzval Parlament místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku k zahájení iniciativy, jejímž cílem by bylo uvalit v souladu se 

společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008 zbrojní embargo 

EU na Saúdskou Arábii;“ 

 
 

 

23. Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 

Zpráva: Helga Stevens (A8-0339/2017) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

5 ENF JH - 31, 562, 33 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 345, 247, 7 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 7 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 31 § původní znění odděl. +  

§ 41 1 ECR  +  

§ 75 § původní znění odděl. +  

§ 83 § původní znění odděl. +  

§ 128 2 GUE/NGL EH + 317, 275, 21 

za § 128 3 GUE/NGL EH + 298, 296, 15 

§ 132 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 134 § původní znění odděl. +  

za § 140 4 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení výboru EMPL JH + 529, 28, 45 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 5 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 31, 134 

ALDE: § 75, 83 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 3 

1. část celé znění kromě slova: „závazné“ 

2. část toto slovo 

 
§ 132 

1. část celé znění kromě slov: „včetně například osob LGBTQI se zdravotním postižením, 

které jsou vystaveny vícenásobné diskriminaci“ 

2. část tato slova 

 

ALDE: 
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§ 5 

1. část „doufá, že spolutvůrci právních předpisů EU neprodleně přijmou Evropský akt 

přístupnosti;“ 

2. část „doporučuje, aby s cílem plně provádět Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním 

postižením konečný text podporoval dostupnost produktů a služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a pro lidi s funkčními omezeními; zdůrazňuje, že je naléhavě 

zapotřebí zavést komplexní evropská pravidla týkající se přístupnosti veřejných 

prostor a zastavěného prostředí a také přístupu ke všem druhům dopravy;“ 

 
§7 

1. část celé znění kromě slov: „a zahrnovaly samostatný rozpočet pro přístupnost“ 

2. část tato slova 

 
§ 20 

1. část „je znepokojen překážkami, které osobám v opatrovnictví a osobám v ústavní péči v 

celé Evropě brání v účasti na životě společnosti, a vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 

osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům mohly uplatňovat veškerá práva 

zakotvená ve Smlouvách a právních předpisech Evropské unie; vyzývá členské státy, 

aby podporovaly účast na životě společnosti urychlením procesu 

deinstitucionalizace“ 

2. část „a přechodem od rozhodování v zastoupení k podporovanému rozhodování;“ 

 


