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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. Nigérie 

Návrhy usnesení: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-
0053/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0045/2018 

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

za § 11 3 GUE/NGL  -  

za § 15 2 Verts/ALE JH - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

za odův. V 1 Verts/ALE JH - 146, 430, 35 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 1, 2 
 

 

2. Případy aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši 

Wangčuk a tibetský mnich Čhökji 

Návrhy usnesení: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0043/2018 

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Demokratická republika Kongo 

Návrhy usnesení: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-
0059/2018, B8-0060/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0054/2018 

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

za § 12 1 GUE/NGL EH + 318, 293, 9 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a 

zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení *** 
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Doporučení: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech 

rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * 

Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 562, 16, 43 

 

 

6. Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech 

Zpráva: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

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

poznámky 

§ 1 § původní znění dílč.   

1/JH + 387, 222, 16 

2/JH - 290, 325, 9 

3/JH + 340, 272, 8 

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 7 § původní znění JH + 586, 32, 15 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2018)01-18(VOT)_CS.docx 5 PE 616.992 

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

poznámky 

3 +  

§ 12 § původní znění JH + 485, 109, 36 

§ 15 § původní znění JH - 297, 305, 25 

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

JH - 269, 350, 13 

§ 24 § původní znění JH + 349, 210, 75 

§ 26 § původní znění dílč.   

1/JH + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § původní znění JH + 432, 165, 36 

§ 48 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 292, 329, 0 

odův. B § původní znění dílč.   

1/EH + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

odův. D § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. L § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 512, 50, 63 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 7, 12 

S&D: pn. 1, § 1, 15, 24, 44 

ENF: § 1, 26 (1. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 1, 15, 24, odův. B 

ALDE: § 44 

S&D: odův. L 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. A 

1. část celé znění kromě slov: „a následná úsporná opatření“ 

2. část tato slova 

 

GUE/NGL: 

§ 3 

1. část celé znění kromě slov: „uznává, že některé členské státy zaostávají při provádění 

nezbytných strukturálních reforem;“, „které čelí odlivu mozků vysoce vzdělaných 

lidí“ 

2. část „uznává, že některé členské státy zaostávají při provádění nezbytných strukturálních 

reforem;“ 

3. část: „které čelí odlivu mozků vysoce vzdělaných lidí“ 

 
odův. D 

1. část celé znění kromě slov: „kteří se budou cítit izolováni od společnosti, a mohou 

způsobit trvalé následky,“ 

2. část tato slova 

 

ALDE: 

§ 9 

1. část celé znění kromě slov: „celosvětové hospodářské“, „rostoucí převaha nejistých“ 

2. část „celosvětové hospodářské“ 

3. část: „rostoucí převaha nejistých“ 

 
§ 48 

1. část celé znění kromě slov: „kvalitní“ a „nejistých, nedostatečně placených a dočasných“ 

2. část „kvalitní“ 

3. část: „nejistých, nedostatečně placených a dočasných“ 
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odův. B 

1. část celé znění kromě slov: „krizová“, „v zemích postižených krizí“ a „již“ 

2. část „krizová“ 

3. část: „v zemích postižených krizí“ 

4. část: „již“ 

 

 

ENF: 

§ 26 

1. část „zdůrazňuje, že určení toho, zda jsou prostředky rozpočtu YEI řádně vynakládány a 

zda je dosaženo hlavního cíle YEI, tj. pomáhat mladým nezaměstnaným lidem k 

získání udržitelného zaměstnání, může být dosaženo pouze, pokud je fungování 

pečlivě a transparentně monitorováno na základě spolehlivých a srovnatelných údajů 

a zda jsou členské státy, které neučinily žádný pokrok, oslovovány ambicióznějším 

způsobem;“ 

2. část „vyzývá členské státy, aby co nejdříve zlepšily monitorování, vykazování a kvalitu 

údajů a aby zajistily, že o provádění stávající iniciativy YEI budou shromažďovány 

spolehlivé a srovnatelné údaje a že budou poskytovány k dispozici včas a častěji, než 

je požadováno podle jejich povinnosti každoročního podávání zpráv, jak je uvedeno 

v čl. 19 odst. 2 nařízení o ESF; vyzývá Komisi, aby revidovala své pokyny pro 

shromažďování údajů v souladu s doporučením Evropského účetního dvora s cílem 

minimalizovat riziko nadhodnocení výsledků;“ 

 

ALDE, ENF: 

§ 1 

1. část „domnívá se, že záruky pro mladé lidi musí být prvním krokem k přístupu k 

potřebám mladých lidí v oblasti zaměstnanosti založenému na právech;“ kromě slov 

„přístupu“ a „založenému na právech“ 

2. část „přístupu“ a „založenému na právech“ 

3. část: „připomíná, že zaměstnavatelé jsou povinni podílet se na poskytování dosažitelných 

programů odborné přípravy, vstupních pracovních míst a kvalitních stáží mladým 

lidem;“ 

 

GUE/NGL, S&D: 

§ 16 

1. část „domnívá se, že program záruk pro mladé lidi a iniciativa YEI nemohou nahradit 

využití makroekonomických nástrojů a dalších politik na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí; konstatuje, že při posuzování provádění a dopadu těchto záruk je třeba 

zohledňovat rozdílné makroekonomické a rozpočtové podmínky jednotlivých 

členských států;“ 

2. část „domnívá se, že je-li zvažováno prodloužení doby trvání tohoto programu záruk, je 

důležité navrhnout jeho dlouhodobou strukturální reformu;“ 

3. část: „konstatuje, že je zcela nezbytná větší koordinace mezi jednotlivými členskými 

státy;“ 
 

 

7. Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy 

odborných služeb 

Zpráva: Nicola Danti (A8-0401/2017) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 14 1 ALDE  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 490, 54, 38 

 


