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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. Dohoda o spolupráci mezi EU a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v 

Africe a na Madagaskaru *** 

Doporučení: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA *** 

Doporučení: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku * 

Zpráva: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 599, 37, 39 

 

 

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

EGF/2017/009 FR/Air France 

Zpráva: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 

3/5 odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 549, 88, 39 

 

 

5. Úloha měst v institucionálním rámci Unie 
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Zpráva: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 499, 70, 102 

 

 

6. Trojrozměrný tisk: práva duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnost 

Zpráva: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 631, 27, 19 

 

Různé 

Erratum: všechna jazyková znění 
 

 

7. Program rozvoje evropského obranného průmyslu ***I 

Zpráva: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

JH - 149, 491, 36 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 3 výbor JH + 478, 179, 23 

společné prohlášení 4 výbor  +  

prohlášení Komise 5 výbor  +  

návrh legislativního aktu 

celé znění 3OČ výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1OČ výbor  ↓  

čl. 6 za § 4 6 Verts/ALE  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

1OČ výbor  ↓  

3OČ výbor  ↓  

čl. 17 za § 1 7 Verts/ALE  ↓  

3OČ výbor  ↓  

čl. 13 § 1 1OČ= 

8= 

výbor, 

Verts/ALE 

 ↓  

3OČ výbor  ↓  

čl. 16 § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3OČ výbor  ↓  

1OČ výbor  ↓  

čl. 16 za § 1 10 Verts/ALE  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 2, 11 

EFDD: pn. 2 
 

 

8. Integrovaná zemědělská statistika ***I 

Zpráva: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 57 výbor JH + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Povinnost informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury: 

zrušení ***I 

Zpráva: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh 

Komise 

JH + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty * 

Zpráva: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

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

poznámky 

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-9 

13-41 

výbor  +  

čl. 7 § 4 42 ECR  +  

10 výbor  ↓  

11 výbor  ↓  

12 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise JH + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Porušování práv původních obyvatel ve světě 

Zpráva: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF  -  

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § původní znění dílč.   



P8_PV(2018)07-03(VOT)_CS.docx 6 PE 624.846 

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

poznámky 

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § původní znění dílč.   

1 -  

2 +  

§ 66 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 80 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

3/EH + 373, 97, 209 

odův. I § původní znění odděl./E

H 

- 164, 313, 200 

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

odův. S § původní znění dílč.   

1 -  

2 +  

hlasování: usnesení výboru AFET 

(celé znění) 

JH + 534, 71, 73 
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Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: odův. I 
 

 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

odův. J 

1. část „vzhledem k tomu, že domorodé ženy čelí překážkám v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a práv“ kromě slov „a práv“ 

2. část „a práv“ 

3. část: „k nimž patří chybějící poradenství v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, 

nedostatečný přístup k zařízením a materiálu“ 

4. část: „a legislativa zakazující umělé přerušení těhotenství i v případě znásilnění,“ 

5. část: „což vede k vysoké úrovni úmrtnosti matek, těhotenství dospívajících dívek a 

sexuálně přenosných nemocí;“ 

 
odův. S 

1. část „vzhledem k tomu, že rostoucí liberalizace a deregulace trhu vedou ke vstupu 

přímých zahraničních investic na území původních obyvatel bez jejich předchozího 

souhlasu nebo skutečného postupu konzultace, což má za následek porušování 

lidských práv domorodých žen;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že rozvoj nelze měřit na základě ukazatelů růstu, nýbrž je třeba 

vzít v úvahu především snižování chudoby a nerovnosti;“ 

 
§ 48 

1. část „vyzývá EU, aby plnila své extrateritoriální povinnosti v oblasti lidských práv,“ 

2. část „a rozhodl se, že požádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy, a bude 

spolupracovat s Evropskou radou na vytváření právních předpisů zaměřených na 

předcházení a sankcionování extrateritoriálního porušování práv původního 

obyvatelstva a místních komunit;“ 

3. část: „žádá EU, aby vypracovala jednoznačná pravidla chování a regulační rámce pro 

extrateritoriální činnosti podniků a investorů spadajících do její soudní příslušnosti, 

aby se zajistilo, že tyto podniky a investoři budou dodržovat práva původních 

obyvatel a místních komunit a aby bylo možné vymáhat jejich odpovědnost a 

sankcionovat je v případě, že jejich činnosti vedou k porušování těchto práv; vybízí 

Komisi, aby zvážila vytvoření účinného mechanismu týkajícího se povinností 

podniků v oblasti náležité péče s cílem zajistit, aby dovážené zboží nemělo žádnou 

spojitost se zabíráním půdy a závažnými porušeními práv původních obyvatel; 

naléhavě žádá ESVČ, aby vytvořila operační nástroje k poskytování pokynů pro 

zaměstnance delegací EU;“ 

 
§ 52 

1. část „zdůrazňuje, že změna klimatu má na domorodé ženy přímý dopad v tom smyslu, že 

jsou nuceny vzdát se svých zvyklostí nebo jsou vysídlovány, přičemž existuje 

následné riziko, že budou vystaveny násilí, zneužívání a vykořisťování; vyzývá 

všechny země včetně EU a jejích členských států, aby do svých strategií v oblasti 

boje proti změně klimatu a do navrhování účinných strategií v oblasti zmírňování 

změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám zapojovaly původní obyvatele, a 

zejména pak domorodé ženy a venkovská společenství, a zohlednily při tom 

genderové zvláštnosti; žádá, aby k otázce vysídlování v důsledku změny klimatu 

bylo přistupováno s vážností;“ 
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2. část „je otevřen diskusi o zavedení ustanovení týkajícího se „klimatické migrace“; 

vyzývá k vytvoření skupiny odborníků, která by tuto záležitost prozkoumala na 

mezinárodní úrovni, a naléhavě žádá, aby se problematika klimatické migrace stala 

součástí mezinárodní agendy;“ 

3. část: „vyzývá k posílené mezinárodní spolupráci s cílem zajistit odolnost vůči změně 

klimatu;“ 

 
§ 57 

1. část „zdůrazňuje, že dvoustranné investiční dohody mohou mít negativní dopady na 

práva původního obyvatelstva a mohou omezovat jejich účast na rozhodování;“ 

2. část „připomíná právo veřejných orgánů provádět regulaci ve veřejném zájmu; připomíná 

také, že mezinárodní investiční dohody musí ctít mezinárodní právo v oblasti 

lidských práv, včetně ustanovení týkajících se práv původních obyvatel, a požaduje v 

tomto ohledu větší transparentnost, které by mělo být dosaženo zejména tím, že 

budou ve spolupráci s původními obyvateli zavedeny patřičné konzultační postupy a 

mechanismy; vyzývá rozvojové finanční instituce, které financují investice, aby 

posílily své záruky v oblasti lidských práv a zajistily, že využívání půdy a zdrojů v 

rozvojových zemích nepovede k porušování lidských práv nebo jejich zneužívání, 

zejména s ohledem na původní obyvatele;“ 

 
§ 66 

1. část „vyzývá všechny země, aby domorodým ženám a mladým dívkám zajistily přístup 

ke kvalitním zdravotním službám a právům, zejména službám a právům v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví;“ 

2. část „vyzývá Komisi a ESVČ, aby podporovaly jejich přístup ke službám v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví v rámci programů EU pro rozvojovou 

spolupráci;“ 

 
§ 80 

1. část „připomíná článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie a zásadu soudržnosti 

politik ve prospěch rozvoje;“ 

2. část „se znepokojením konstatuje, že politika EU v oblasti energetiky, zemědělství, 

obchodu a investic vede ve třetích zemích k zabírání půdy a rozsáhlé nabývání půdy 

má nepříznivé dopady na přístup původního obyvatelstva k půdě;“ 

3. část: „vyjadřuje politování nad skutečností, že v rámci probíhající revize směrnice o 

obnovitelných zdrojích energie se dosud nepodařilo zavést sociální kritéria a kritéria 

udržitelnosti, která by zohledňovala rizika zabírání půdy; připomíná, že směrnice by 

měla být v souladu s mezinárodními normami vlastnických práv;“ 
 

 

 

 

12. Diplomacie v oblasti klimatu 

Zpráva: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

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

poznámky 

§ 11 1 + 76 poslanců JH + 326, 319, 23 

§ původní znění dílč.   
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

1/JH ↓  

2/JH ↓  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 488, 113, 72 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: pn. 1, § 11 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

§ 11 

1. část „uznává, že změna klimatu zhoršuje podmínky, které vedou k migraci ve 

zranitelných oblastech, a připomíná, že pokud nebudou negativní důsledky změny 

klimatu odpovídajícím způsobem řešeny, v budoucnu dojde k nárůstu migrace;“ 

2. část „pokládá proto za důležité pracovat na tom, aby na úrovni OSN byla vytvořena 

uznávaná a všeobecná definice termínu „klimatický uprchlík“ s cílem zavést 

mezinárodní právní rámec pro osoby přesídlené v důsledku účinků změny klimatu a 

aby byl přijat společný přístup k ochraně klimatických uprchlíků; vyzývá EU, aby se 

aktivně podílela na debatě o pojmu „klimatický uprchlík“, včetně možného právního 

vymezení tohoto pojmu na mezinárodní úrovni;“ 

 


