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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 

 

 



P8_PV(2018)10-04(VOT)_CS.docx 2 PE 628.321 

1. Omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případ Charty 

97 

Návrhy usnesení: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-
0457/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0451/2018 

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada 

Mansúra 

Návrhy usnesení: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-
0469/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 322, 220, 56 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  



P8_PV(2018)10-04(VOT)_CS.docx 3 PE 628.321 

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

poznámky 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: konečné hlasování [RC-B8-0456/2018] 
 

Různé 

Frédérique Ries vzala zpět svůj podpis z návrhu usnesení B8-0462/2018 a ze společného návrhu 

usnesení RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde a Amjad Bashir vzali zpět své podpisy ze společného návrhu usnesení RC-B8-

0456/2018. 
 

 

3. Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-

ťiang 

Návrhy usnesení: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-
0466/2018, B8-0468/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0460/2018 

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek 



P8_PV(2018)10-04(VOT)_CS.docx 4 PE 628.321 

Zpráva: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 534, 54, 15 

 

 

5. Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) ***I 

Zpráva: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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

poznámky 

Návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

195 EFDD  -  

Předběžná dohoda 

předběžná dohoda 196 výbor JH + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci ***I 

Zpráva: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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

poznámky 

Návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

146 EFDD  -  

Předběžná dohoda 

předběžná dohoda 145 výbor JH + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii ***I 

Zpráva: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

Předběžná dohoda 

předběžná dohoda 47 výbor JH + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních 

společností s ohledem na lidská práva 

Návrhy usnesení: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0443/2018 

(výbor DEVE) 

§ 10 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 287, 249, 66 

§ 14 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 284, 247, 71 

3/EH + 283, 249, 71 

§ 19 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 281, 258, 66 

hlasování: usnesení (celé znění) EH + 301, 288, 17 

Návrh usnesení B8-0472/2018 

(ECR) 

hlasování: usnesení (celé znění)  ↓  

Návrh usnesení B8-0473/2018 

(PPE) 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

hlasování: usnesení (celé znění)  ↓  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

1. část „opakuje, že je naléhavě nutné, aby byla na všech úrovních, tedy na vnitrostátní, 

evropské i mezinárodní úrovni, vyvíjena efektivní a vnitřně soudržná činnost s cílem 

řešit porušování lidských práv nadnárodními společnostmi, zajistit přístup k 

opravným prostředkům, odstraňovat právní problémy vyplývající z nadnárodního 

charakteru podniků a korporací a z rostoucí komplexity globálních hodnotových 

řetězců nadnárodních společností a související nejistoty, pokud jde o odpovědnost za 

porušování lidských práv;“ 

2. část „opětovně zdůrazňuje, že je zapotřebí v plné míře zavést extrateritoriální závazky 

pro státy, jak je uvedeno v maastrichtských zásadách, a stavět na různých nástrojích 

Rady Evropy, zejména na Evropské úmluvě o lidských právech; v obecnější rovině 

naléhavě žádá EU o to, aby v souladu s doporučeními obsaženými ve stanovisku 

agentury FRA z roku 2017 zahájila iniciativy s cílem rozšířit přístup k opravným 

prostředkům v extrateritoriálních případech;“ 

 
§ 14 

1. část celé znění kromě slov: „uznání extrateritoriálních závazků států v oblasti lidských 

práv;“ a „zřízení mezinárodních soudních a mimosoudních mechanismů pro dohled 

a prosazování práva“  

2. část „uznání extrateritoriálních závazků států v oblasti lidských práv;“  

3. část: „zřízení mezinárodních soudních a mimosoudních mechanismů pro dohled a 

prosazování práva“ 
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§ 19 

1. část „znovu připomíná svoji výzvu EU a členským státům, aby zahájily skutečné a 

konstruktivní jednání v tomto mezivládním procesu“ 

2. část „s cílem dokončit mandát OEIGWG; zdůrazňuje, že je nesmírně důležité, aby EU 

konstruktivně přispěla k dosažení účinné závazné dohody s cílem efektivně řešit 

odpovědnost podniků za porušování lidských práv a související problémy;“ 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1. část „opakuje, že je naléhavě nutné, aby byla na všech úrovních, tedy na vnitrostátní, 

evropské i mezinárodní úrovni, vyvíjena efektivní a vnitřně soudržná činnost s cílem 

řešit porušování lidských práv nadnárodními společnostmi, zajistit přístup k 

opravným prostředkům, odstraňovat právní problémy vyplývající z nadnárodního 

charakteru podniků a korporací a z rostoucí komplexity globálních hodnotových 

řetězců nadnárodních společností a související nejistoty, pokud jde o odpovědnost za 

porušování lidských práv;“ 

2. část „opětovně zdůrazňuje, že je zapotřebí v plné míře zavést extrateritoriální závazky 

pro státy, jak je uvedeno v maastrichtských zásadách, a stavět na různých nástrojích 

Rady Evropy, zejména na Evropské úmluvě o lidských právech; v obecnější rovině 

naléhavě žádá EU o to, aby v souladu s doporučeními obsaženými ve stanovisku 

agentury FRA z roku 2017 zahájila iniciativy s cílem rozšířit přístup k opravným 

prostředkům v extrateritoriálních případech;“ 

 
§ 19 

1. část „znovu připomíná svoji výzvu EU a členským státům, aby zahájily skutečné a 

konstruktivní jednání v tomto mezivládním procesu“ 

2. část „s cílem dokončit mandát OEIGWG; zdůrazňuje, že je nesmírně důležité, aby EU 

konstruktivně přispěla k dosažení účinné závazné dohody s cílem efektivně řešit 

odpovědnost podniků za porušování lidských práv a související problémy;“ 

 
§ 14 

1. část celé znění kromě slov: „uznání extrateritoriálních závazků států v oblasti lidských 

práv;“ a „zřízení mezinárodních soudních a mimosoudních mechanismů pro dohled 

a prosazování práva“ 

2. část „uznání extrateritoriálních závazků států v oblasti lidských práv;“ 

3. část: „zřízení mezinárodních soudních a mimosoudních mechanismů pro dohled a 

prosazování práva“ 
 

 

9. Situace v Jemenu 

Návrhy usnesení: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-

0449/2018, B8-0450/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0444/2018 

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

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

poznámky 

1/JH + 546, 41, 10 

2/JH + 353, 217, 33 

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. T § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: § 20 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 23 

1. část „vyhrazuje si právo opětovně tuto otázku přezkoumat, dokud nebude dosaženo 

dohodnutého řešení; „doporučuje, aby podvýbor Parlamentu pro lidská práva 

monitoroval vývoj v oblasti lidských práv v Jemenu“ 

2. část „a vypracoval zprávu o porušování lidských a občanských práv, k němuž v této zemi 

dochází;“ 

 

PPE: 

§ 20 
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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 

stanovená ve společném postoji 2008/944/SZBP; v tomto ohledu připomíná usnesení 

Parlamentu o situaci v Jemenu ze dne 25. února 2016 a 30. listopadu 2017;“ 

2. část „naléhavě v této souvislosti vyzývá všechny členské státy EU, aby se zdržely 

prodeje zbraní a jakéhokoli vojenského vybavení Saúdské Arábii, Spojeným 

arabským emirátům a všem členům mezinárodní koalice, jakož i jemenské vládě a 

jiným stranám konfliktu;“ 

 

PPE, ECR: 

odův. T 

1. část „vzhledem k tomu, že většina útoků, které v Jemenu provádí ozbrojené síly USA, 

jsou smrtelné útoky bezpilotních letounů;“ 

2. část „vzhledem k tomu, že rozhodnutí zařadit určité osoby na seznam cílů v rámci 

operací bezpilotních letounů je činěno často bez soudních rozhodnutí nebo příkazů; 

vzhledem k tomu, že útoky na určité osoby a jejich následné zabití mohou být za 

určitých okolností považovány za mimosoudní zabíjení;“ 
 

 

10. Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU 

Návrh usnesení: B8-0400/2018 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0400/2018 

(výbor CONT) 

§ 1 § původní znění JH + 473, 100, 28 

§ 8 § původní znění JH + 445, 131, 23 

§ 9 § původní znění JH + 433, 155, 14 

§ 10 § původní znění JH + 485, 74, 33 

§ 12 § původní znění dílč.   

1/JH + 448, 132, 16 

2/JH + 380, 187, 19 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 410, 84, 77 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: § 1, 8, 9, 10, 12, konečné hlasování 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 8, 12 
 

Žádosti o dílčí hlasování 
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PPE: 

§ 12 

1. část celé znění kromě slov: „aby zvážila přenesení odpovědnosti celních orgánů z 

vnitrostátní úrovně na úroveň EU, pokud jde o“ 

2. část tato slova 

 


