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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. Doba pro přijetí aktů v přenesené pravomoci ***I 

Zpráva: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 615, 36, 18 

 

 

2. Jmenování člena Účetního dvora – Karel Pinxten  

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování 

Karla Pinxtena 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Jmenování člena Účetního dvora – Pietro Russo  

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování 

Pietra Russa 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Jmenování člena Účetního dvora – Hannu Takkula  

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování 

Hannua Takkuly 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Jmenování člena Účetního dvora – Baudilio Tomé Muguruza   
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Zpráva: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování 

Baudilia Tomého 

Muguruzy 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Jmenování člena Účetního dvora – Bettina Jakobsenová   

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování 

Bettiny Jakobsenové 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Jmenování člena Účetního dvora – João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo  

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování 

Joãa Alexandra 

Tavarese Gonçalvese 

de Figueiredo 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Jmenování člena Účetního dvora – Iliana Ivanova  

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: jmenování 

Iliany Ivanovové 

 + 568, 61, 37 
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9. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze 

zemí, které nejsou členy EU ***I 

Zpráva: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 22 výbor JH + 554, 48, 80 

prohlášení Komise 23 výbor  +  

 

 

 

10. Právní stát na Maltě 

Návrhy usnesení: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0596/2017 

(S&D) 

hlasování: usnesení (celé znění)  -  

Návrh usnesení B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 4 2 GUE/NGL JH - 296, 354, 29 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

za § 10 8 Verts/ALE JH + 506, 147, 29 

za § 11 9 Verts/ALE JH - 199, 449, 26 

§ 12 § původní znění odděl. +  

za § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

práv. východ. 10 § původní znění odděl. +  

ústní pozměňovací 

návrh k odův. B 

 původní znění  -  

za odův. P 5 Verts/ALE JH + 498, 133, 53 

za odův. U 6 Verts/ALE JH - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE JH - 190, 446, 47 

odův. X § původní znění odděl. +  

odův. Z § původní znění dílč.   

1/JH + 638, 22, 19 

2/JH + 381, 266, 28 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 466, 49, 167 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: odův. Z, pn. 5, 6, 7, 8, 9, konečné hlasování (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: pn. 2 

PPE: konečné hlasování (B8-0597/2017) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 12, práv. východ. 10, odův. X 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 5 

1. část celé znění kromě slov: „v posledních letech“ 

2. část tato slova 

 

Verts/ALE: 

odův. Z 
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1. část „vzhledem k tomu, že zpráva skupiny finančního zpravodajství Europolu „From 

suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational 

impact“ (Od podezření k akci – modernizace finančního zpravodajství k dosažení 

většího operačního dopadu) zdůrazňuje, že některé strany, včetně zločineckých 

organizací, zneužívaly určitých aspektů maltských internetových odvětví k praní 

výnosů z trestné činnosti;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že by toto konstatování nemělo být vztahováno na celé odvětví;“ 

 

ECR: 

§ 6 

1. část „vyzývá Komisi, aby zahájila dialog s maltskou vládou o fungování právního státu 

na Maltě a respektování evropských hodnot; vyzývá Komisi, aby Parlament 

průběžně v plném rozsahu informovala o závěrech svého hodnocení; opakuje, že je 

třeba zavést pravidelný postup monitorování a dialogu, jehož se budou účastnit 

všechny členské státy, Rada, Komise a Parlament, s cílem chránit základní hodnoty 

EU – demokracii, základní práva a právní stát –,“ 

2. část „jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahující 

doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát 

a základní práva (Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech);“ 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

1. část „vyzývá k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování vraždy Daphne Caruanové 

Galiziové;“ 

2. část „bere na vědomí kroky maltských orgánů, jejichž cílem je přizvat k vyšetřování 

mezinárodní donucovací orgány, včetně amerického Federálního úřadu pro 

vyšetřování (FBI) a nizozemských forenzních odborníků; vyzývá k plnému zapojení 

Europolu do vyšetřování po celou dobu jeho trvání;“ 
 

Různé 

Molly Scott Cato a Ernest Urtasun (skupina Verts/ALE) rovněž podepsali návrh usnesení B8-

0597/2017. 

 
 

 

11. Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové 

obchodní organizace (WTO) 

Návrh usnesení: B8-0593/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0593/2017 

(výbor INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL JH - 110, 553, 14 

§ původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 7 2Z GUE/NGL JH - 107, 545, 26 

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL JH - 127, 532, 24 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 510, 53, 112 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 2, 3 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. část „zdůrazňuje, že je nutné vycházet z dohodnutých výsledků 9. a 10. zasedání 

Konference ministrů, aby se v Buenos Aires na 11. zasedání Konference ministrů 

WTO v prosinci 2017 uskutečnily a zajistily zásadní progresivní kroky směřující 

k zachování i posílení mnohostranné obchodní architektury;“ 

2. část „zdůrazňuje, že i přesto by zúčastněné strany měly sledovat nové politické cíle 

v oblastech, jako jsou digitální obchod a podpora investic;“ 

 
§ 7 

1. část celé znění kromě slov: „vnitrostátních právních předpisů týkajících se služeb, 

elektronického obchodování“ 

2. část tato slova 
 

 

12. Východní partnerství: summit v listopadu 2017 

Zpráva: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

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

poznámky 

§ 1 písm. h) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 1 písm. p) § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2/JH + 529, 111, 32 

§ 1 písm. q) § původní znění odděl. +  

§ 1 písm. s) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/JH + 519, 141, 20 

§ 1 písm. y) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 1 písm. ac) § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 519, 143, 9 

§ 1 písm. ad) § původní znění odděl. +  

§ 1 písm. ae) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 písm. af) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. K § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 529, 111, 35 

odův. L § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

hlasování: doporučení (celé znění) JH + 519, 114, 47 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: § 1 písm. p), § 1 písm. q), § 1 písm. ad), odův. K 
 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: §1 písm. p) (2. část), §1 písm. ac) (2. část), §1 písm. s) (3. část), odův. K (2. část) 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 1 písm. h) 

1. část „zavázat se ke spolupráci na zvýšené mobilitě mezi EU a partnerskými zeměmi;“ 

2. část „podporovat Moldavsko, Gruzii a Ukrajinu při provádění dohody o uvolnění 

vízového režimu a zajistit, aby v budoucnu nebyly aktivovány mechanismy 

pozastavení, zejména prostřednictvím úzké spolupráce v policejní a celní oblasti za 

účelem ochrany proti bezpečnostním hrozbám, kriminalitě a překračováním doby 

povoleného pobytu; zahájit dialog o vízech s Arménií, podpořit pokrok 

Ázerbájdžánu při provádění dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o 

zpětném přebírání s cílem zahájit dialog o vízech v budoucnosti a uzavřít jednání o 

dohodě o zjednodušení vízového režimu a dohodě o zpětném přebírání s Běloruskem 

ku prospěchu jeho občanů, a to za předpokladu, že tyto země dosáhnou významného 

pokroku v oblasti základních hodnot a splní přesné podmínky stanovené v akčních 

plánech pro uvolnění vízového režimu;“ 

 
§ 1 písm. y) 

1. část „zdůraznit, že cílem Východního partnerství je vytvořit nezbytné podmínky pro úzké 

politické přidružení“ 

2. část „a hospodářskou integraci, včetně účasti na unijních programech; opětovně 

zdůraznit, že dohody o přidružení uzavřené s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou 

nepředstavují konečný cíl v rámci vztahů těchto zemí s EU; opětovně vyjádřit uznání 

evropským aspiracím těchto zemí; poukázat na to, že podle článku 49 SEU a v 

souladu s římským prohlášením učiněným dne 25. března 2017 může kterýkoli 

evropský stát požádat o členství v Evropské unii, pokud splní kodaňská kritéria a 

respektuje zásady demokracie, ctí základní svobody a lidská práva, včetně práv 

menšin, a dodržuje zásady právního státu; s naléhavostí v této souvislosti vyzvat 

členské státy, aby vyslovily souhlas s ambiciózní deklarací pro summit konaný v 

roce 2017, v níž budou vytyčeny relevantní dlouhodobé cíle;“ 

 
§ 1 písm. ae) 

1. část „uvítat návrhy Komise týkající se poskytování makrofinanční pomoci partnerům a 

současně trvat na přísné a účinné podmíněnosti spojené s návrhy, zejména pokud jde 

o dodržování zásad právního státu (včetně nezávislého soudnictví a parlamentního 

systému více politických stran), zajištění řádné správy věcí veřejných (včetně 

účinného boje proti korupci), obranu lidských práv a svobodu sdělovacích 

prostředků; předkládat Parlamentu a Radě každých šest měsíců podrobnou písemnou 

zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo v těchto třech oblastech v případě 

partnerů, kteří z této pomoci již těží;“ kromě slov: „uvítat návrhy Komise týkající se 

poskytování makrofinanční pomoci partnerům a současně“ 

2. část „uvítat návrhy Komise týkající se poskytování makrofinanční pomoci partnerům a 

současně“ 
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3. část: „vyzvat Komisi, aby navrhla nové programy makrofinanční pomoci pro partnerské 

země, které úspěšně minulé programy dokončily, výše uvedenou podmíněnost v 

budoucích návrzích na poskytování takové pomoci systematicky zajistit a rovněž 

zajistit, aby se důsledně uplatňovala, především v případě Moldavska;“ 

 
§ 1 písm. af) 

1. část „požádat Komisi, Evropskou investiční banku a další multilaterální finanční 

instituce, aby vyvíjely činnost směrem k úspěšnému uplatňování investičního plánu 

pro Evropu a podpůrného mechanismu určeného pro země Východního partnerství, 

které se zavázaly k provedení dohod o přidružení; požadovat vytvoření svěřenského 

fondu pro Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko založeného na osvědčených postupech 

získaných v souvislosti s nástroji několika investorů, přičemž je třeba zdůraznit, že 

tento svěřenský fond by se měl zaměřit na soukromé a veřejné investice, zejména na 

ty, které jsou určeny na sociální a hospodářskou infrastrukturu a na oživení 

schopnosti využívat investice, a na koordinaci podpory mezinárodních finančních 

institucí a mezinárodních dárců v konkrétním místě; zvážit uspořádání konference 

investorů zaměřené na Ukrajinu v zájmu podpory humanitárních potřeb země, které 

byly vyvolány konfliktem v její východní části a anexí Krymu;“ 

2. část „zajistit, aby využívání všech těchto finančních prostředků rovněž podléhalo 

důsledné kontrole, aby se předcházelo jakémukoli jejich zneužití;“ 

 
odův. L 

1. část „vzhledem k tomu, že politika Východního partnerství je založena na svrchovaném 

právu jednotlivých partnerů zvolit si úroveň cílů, o jejichž dosažení usilují ve svých 

vztazích s EU;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že země, které usilují o navázání užších vztahů s EU, by měly 

mít možnost počítat s intenzivnější pomocí a podporou při dosahování společně 

stanovených cílů, pokud splní stávající reformní závazky, a to v souladu se zásadou 

„více za více“;“ 

 

EFDD: 

§ 1 písm. p) 

1. část celé znění kromě slov: „jehož vojenská přítomnost v regionu za poslední roky 

posílila, a to především prostřednictvím posílených a cíleně zaměřených 

restriktivních opatření,“ 

2. část tato slova 

 
§ 1 písm. ac) 

1. část celé znění kromě slov: „a podpořit její činnost dalšími finančními prostředky;“ 

2. část tato slova 

 
odův. K 

1. část celé znění kromě slov: „včetně několika, které zahájila a stále aktivně udržuje Ruská 

federace v rozporu se svým mezinárodním závazkem prosazovat mezinárodní právní 

řád;“ a „vzhledem k tomu, že ruská agrese vůči Ukrajině, anexe poloostrova Krym 

a pokračující okupace dvou gruzínských regionů spolu s ruskými hybridními 

hrozbami, mezi něž patří také činnosti zaměřené na destabilizaci a propaganda, 

ohrožují bezpečnost Evropy jako celku;“ 

2. část tato slova 

 

EFDD, ENF: 

§ 1 písm. s) 
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1. část „požadovat nepřetržitou podporu činností, které vykonávají mise EU a OBSE v 

Gruzii, Moldavsku a na východní Ukrajině, coby zásadních operací za účelem 

zajištění míru a bezpečnosti především pro občany v daných místech;“ 

2. část „zajistit účinné naplňování mandátu těchto misí a požadovat po Rusku, aby jim 

zaručilo neomezených přístup;“ 

3. část: „zvážit podporu vyslání ozbrojené policejní mise OBSE na východní Ukrajinu; 

zvážit spolu s partnerskými zeměmi možnosti posílené úlohy EU při řešení těchto 

konfliktů, mimo jiné prostřednictvím zahájení ambiciózních plnohodnotných misí 

společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) pověřených posílením bezpečnosti 

a stability;“ 
 

 

 

13. Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství 

Návrh usnesení: B8-0589/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0589/2017 

(výbor ENVI) 

§ 16 § původní znění odděl./E

H 

+ 410, 255, 6 

§ 28 § původní znění odděl. -  

§ 29 § původní znění dílč.   

1 + 433, 213, 3 

2/EH + 372, 267, 21 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH - 271, 388, 4 

§ 35 § původní znění odděl./E

H 

+ 420, 222, 25 

za § 35 1 PPE  -  

§ 36 § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3/EH + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 286, 361, 23 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 612, 33, 35 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE: § 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: § 28, 32, 35, 36 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 52 

1. část celé znění kromě slov: „a ekonomického růstu obecně“ 

2. část tato slova 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1. část „vítá kroky zaměřené na začlenění ekosystémových služeb do procesu 

rozhodování;“ 

2. část „vyjadřuje však politování nad tím, že v akčním plánu chybí konkrétní iniciativa 

týkající se „nulové čisté ztráty biologické rozmanitosti“;“ 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1. část „připomíná, že jednou ze šesti klíčových priorit rozvoje venkova v EU je obnova, 

zachování a posílení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, a to i 

v lokalitách sítě Natura 2000;“ 

2. část „připomíná značnou snahu, kterou vyvinuly subjekty z odvětví zemědělství, zejména 

v rámci realizace ekologických opatření zaváděných po přezkumu SZP v roce 

2013;“ 

3. část: „podtrhuje, že podle prvních zjištění Komise je zatím příliš brzy na posuzování 

dopadu těchto opatření z hlediska obnovy druhů a přírodních stanovišť a z hlediska 

zlepšování biologické rozmanitosti; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svých 

studiích, a mohla tak co nejdříve dodat informace o dopadu ekologických opatření;“ 

 

ECR, Verts/ALE: 

§ 36 
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1. část celé znění kromě slov: „například s vlky“, „na udržitelný rozvoj ekosystémů a 

obydlených venkovských oblastí“, „ale i na jiné sociálně-ekonomické činnosti“ a 

„aby tak nebyl ohrožen udržitelný rozvoj venkovských oblastí“ 

2. část „například s vlky“ 

3. část: „na udržitelný rozvoj ekosystémů a obydlených venkovských oblastí“ 

4. část: „ale i na jiné sociálně-ekonomické činnosti“ 

5. část „aby tak nebyl ohrožen udržitelný rozvoj venkovských oblastí“ 
 

 

14. Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrhy usnesení: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0594/2017  

(skupina ECR) 

hlasování: usnesení (celé znění)  -  

Návrh usnesení B8-0595/2017 

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

§ 1 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 568, 30, 78 

§ 2 8Z ENF  -  

§ 6 9 ENF JH - 127, 525, 26 

§ 7 10Z ENF  -  

§ 8 11Z ENF JH - 119, 527, 27 

§ 9 12Z ENF JH - 115, 527, 27 

§ 10 § původní znění JH + 501, 143, 26 

za § 10 2 GUE/NGL JH - 67, 580, 21 

§ 11 13Z ENF  -  

za § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

dílč.   

1/JH + 323, 262, 85 

2/JH + 383, 200, 85 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

JH + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

JH - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ původní znění JH + 536, 116, 15 

§ 13 § původní znění JH + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF JH - 132, 517, 27 

§ původní znění JH + 448, 190, 29 

za § 14 16 ENF  -  

§ 15 § původní znění JH + 508, 149, 15 

za § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

za práv. východ. 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

JH + 387, 203, 77 

odův. D § původní znění JH + 532, 58, 76 

odův. H § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 491, 124, 54 

za odův. J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

JH + 389, 220, 54 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 438, 152, 71 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: pn. 3, 4, 5, 6 , 7, § 14, konečné hlasování (B8-0595/2017) 

EFDD: § 1 (2. část), 10, 12, 13, 14, 15, odův. D, odův. H (2. část), pn. 11, 12 

GUE/NGL: pn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: pn. 9, 15, konečné hlasování (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 



P8_PV(2017)11-15(VOT)_CS.docx 15 PE 613.722 

Žádosti o oddělené hlasování  

ECR, PPE: § 14 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 1 

1. část „zdůrazňuje, že je bezpodmínečně nutné zaručit, aby byly dodržovány společné 

evropské hodnoty uvedené v článku 2 SEU a v polské ústavě“ 

2. část „a aby byla respektována základní práva uvedená v Listině základních práv 

Evropské unie;“ 

 
odův. H 

1. část „vzhledem k tomu, že to, že polská vláda odmítá provést rozhodnutí Soudního dvora 

EU o zákazu těžby dřeva v Bělověžském pralese“ 

2. část „a respektovat prozatímní příkazy ESLP týkající se navracení do Běloruska, 

jednoznačně dokládá, že Polsko nedodržuje Smlouvy EU;“ 

 

ALDE: 

pn. 6 

1. část „vyzývá polskou vládu, aby zaujala důsledný postoj k otázce práv žen a dívek tím, 

že bude volně poskytovat dostupnou antikoncepci bez diskriminace a zpřístupní 

nouzovou antikoncepci, která nebude na lékařský předpis;“ 

2. část „v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byl zrušen zákon omezující přístup žen a 

dívek k nouzové antikoncepční tabletě;“ 
 

Různé 

Julie Ward (skupina S&D) rovněž podepsala pozměňovací návrhy 1, 4, 5, 6, 7. 

 


