
\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\01-17\votes_definitif\P6_PV(2008)01-17(VOT)_CS.doc PE 400.775/ 1

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. Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní 
práva

*

Zpráva: Michael CASHMAN (A6-0514/2007)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

pozměňovací 
návrhy 

příslušného výboru 
– jako celek

1-18 výbor JH + 420,26,33

čl. 2 písm. c) 19 ALDE JH - 175,344,4

čl. 2 písm. h) 20 ALDE JH - 141,381,3

21 ALDE JH - 148,389,2

22 ALDE JH - 172,379,8

23 ALDE JH - 148,397,10

čl. 2 za písm. j)

24 ALDE JH - 164,392,11

hlasování: pozměněný návrh JH + 457,71,42

hlasování: legislativní usnesení JH + 462,60,51

Žádosti o jmenovité hlasování
PSE: závěrečné hlasování
IND/DEM: všechna hlasování

2. Zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL) *

Zpráva: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA 
CONSUEGRA

(A6-0447/2007)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

Návrh rozhodnutí
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Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

pozměňovací 
návrhy 

příslušného 
výboru – jako 

celek

1-2
4-10
12
14

16-26
28

30-36
38-39
41-55

výbor JH + 511,69,10

3 výbor JH + 561,22,5

11 výbor JH + 557,25,3

13 výbor JH + 566,16,5

15 výbor JH + 550,19,24

pozměňovací 
návrhy 

příslušného 
výboru – oddělená 

hlasování

27 výbor JH + 546,31,9

58 ALDE JH + 536,41,15čl. 24 § 2

29 výbor ↓

59 ALDE JH + 508,86,16článek 37

40 výbor ↓

za článek 45 60 ALDE JH - 176,404,24

článek 50 a příloha 
2

56-57 ALDE JH - 202,386,17

čl. 62 za § 2 62KP
N

PPE-DE, PSE, 
ALDE, 

Verts/ALE

JH + 537,31,37

hlasování: pozměněný návrh JH + 534,35,27

Návrh legislativního usnesení

za § 7 61 ALDE VZ

hlasování: legislativní usnesení JH + 502,46,41

Pozměňovací návrh 37 se netýkal všech jazykových znění, proto se o něm nehlasovalo (čl. 151 odst. 1 
písm. d) jednacího řádu).

Žádosti o jmenovité hlasování
IND/DEM: všechny pozměňovací návrhy, pozměněný návrh a závěrečné hlasování
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Žádosti o oddělené hlasování
IND/DEM: pn. 3, 11, 13, 15, 27

3. Účinnější politika EU pro jižní Kavkaz: od slibů k činům

Zpráva: Lydie POLFER (A6-0516/2007)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

§ 13 3 PPE-DE JH + 507,63,12
dodatek

13 Verts/ALE JH + 558,17,24§ 14

21 ALDE ↓

4 PPE-DE JH + 586,8,12§ 15

22 ALDE JH + 560,8,27

23 ALDE JH + 548,39,8§ 16

18 PSE ↓

dílč./J
H

1 + 324,256,22

za § 16 19 PSE

2 - 76,503,19

§ 17 24Z ALDE JH + 533,40,26

za § 17 5=
12=

PPE-DE
Verts/ALE

↓

za § 23 11 Verts/ALE JH + 321,281,4

§ 29 6 PPE-DE JH - 164,430,8

7 PPE-DE JH + 365,221,22
ústní pn.

17 PSE ↓

§ 32

25 ALDE ↓

§ 36 26 ALDE JH - 159,435,10

§ 38 27 ALDE JH + 535,51,21
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

8/rev PPE-DE JH + 502,58,21
ústní pn. (dodatek)

14 Verts/ALE JH + 408,174,22

1 PPE-DE JH + 583,16,8

odův. B

15 PSE JH + 565,23,20

odův. F 9 GUE/NGL JH - 83,514,13

16 PSE JH + 533,67,15odův. G

2 PPE-DE ↓

za odův. G 10 GUE/NGL JH - 87,494,18

20 ALDE JH + 557,40,18odův. J

§ původní znění ↓

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 567,25,23

Žádosti o jmenovité hlasování
IND/DEM všechna hlasování

Žádosti o dílčí hlasování
ALDE
pn. 19
1. část: celé znění kromě slov: „bere na vědomí závěry ... bezodkladně řešit“
2. část: tato slova

Různé

Lydie Polfer předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 7:
„32. je toho názoru, že další prodlení v řešení konfliktu v Náhorním Karabachu nejenže neprospěje žádné ze 

zúčastněných stran konfliktu, ale rovněž ohrozí regionální stabilitu a bude bránit regionálnímu 
politickému a hospodářskému pokroku; opětovně vyjadřuje respekt a podporu územní celistvosti a 
mezinárodně uznaným hranicím Ázerbajdžánu i právu na sebeurčení v souladu s Chartou OSN a 
závěrečným aktem helsinské konference; vyzývá Arménii a Ázerbájdžán, aby využily všech příležitostí k 
mírovému vyřešení konfliktu v Náhorním Karabachu; připomíná svou silnou podporu Minské skupině, 
avšak lituje, že nedošlo k žádnému významnému pokroku v jednání; vyzývá zúčastněné strany, aby 
provedly příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, a zejména aby umožnily všem uprchlíkům a vnitřně 
vysídleným osobám bezpečný a důstojný návrat do jejich domovů; varuje před militantní a provokativní 
rétorikou, která by mohla ohrozit jednací proces;“

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 8/rev (dodatek):
„38. připisuje velký význam otevření plynovodu Baku–Tbilisi–Erzerum a ropovodu Baku–Tbilisi–Ceyhan a 

zdůrazňuje význam projektů na transkaspický energetický koridor, které by přispěly k hospodářskému a 
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obchodnímu rozvoji v regionu a posílily bezpečnost , spolehlivost a diverzifikaci dodávek energie a 
tranzitního systému z Ázerbájdžánu a Kaspické nížiny na trh EU; důrazně však žádá zúčastněné země a 
Komisi, aby v souladu s podporou regionální spolupráce, která je jedním z cílů EPS, zahrnuly do 
plynovodu Baku–Tbilisi–Erzerum a projektů trans-kaspického energetického koridoru také Arménii;“

4. Nový přístup v oblasti regionální politiky k Černému moři

Zpráva: Roberta Alma ANASTASE (A6-0510/2007)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

§ 1 8 PSE JH + 522,41,10

za § 1 1 PPE-DE JH + 538,47,16

§ 2 § původní znění + rozdělen do 2 
samostatných §

§ 6, 7, 8, 9 § původní znění + přesunuty za § 36, 
§ 6 a 7 zaměněny

za § 12 10 PSE JH + 572,23,15

§ původní znění + rozdělen do 2 
samostatných §

4 ALDE JH + 536,57,10

§ 19

7 PSE VZ

§ 20, 21 § původní znění + zaměněny

5 PSE JH + 324,272,11

3 Verts/ALE ↓

§ 28

2 PPE-DE ↓

za § 31 oddíl B 
název

9 PPE-DE JH + 565,23,17

§ původní znění + zaměněno § 34§ 33

6 PSE JH + 475,110,13

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 581,19,17

Žádosti o jmenovité hlasování
IND/DEM: všechna hlasování

Různé
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Skupina PPE-DE požádala, aby byl:

- § 2 rozdělěn na dva nové odstavce:

„2. domnívá se, že k přijetí soudržné a účinné regionální politiky zaměřené na výsledky je třeba, aby 
po sdělení následovaly další důsledné kroky ze strany EU, jež by podpořily skutečné regionální 
hledisko vytvořené konkrétně pro tuto oblast; je rovněž znepokojen skutečností, že výsledky 
černomořské regionální strategie uplatňované od roku 1997 nebyly řádně vyhodnoceny; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala důkladné hodnocení předchozích a stávajících činností a aby jeho 
výsledky předložila Evropskému parlamentu;“

„2a. vítá záměr Komise provést v roce 2008 první hodnocení černomořské synergie a vyzývá ji, aby na 
základě tohoto hodnocení předložila konkrétní návrhy na posílení regionální spolupráce v oblasti 
Černého moře, při zohlednění doporučení vyplývajících z tohoto i dalších příslušných usnesení 
přijatých Evropským parlamentem; vyzývá Komisi, aby při budoucích přezkumech nebo 
rozšiřování strategie v oblasti Černého moře využila zkušeností získaných v rámci Severní 
dimenze;„

- § 19 rozdělěn na dva nové odstavce:

„19. poukazuje na to, že oblast Černého moře jakožto prostor, kde se vyrábí a přepravuje energie, má 
zásadní význam pro diverzifikaci a zabezpečení dodávek energie pro EU; opakuje svou podporu 
vytvoření nové infrastruktury a realizovatelných dopravních koridorů, které by zajistily 
rozmanitost dodavatelů i tras, jako je energetický koridor vedoucí přes Kaspické a Černé moře, 
plynovod Nabucco a ropovody Constanţa–Terst a AMBO, jakož i další plánované projekty pro 
přepravu ropy a plynu přes Černé moře a projekty INOGATE (mezistátní přeprava ropy a plynu 
do Evropy) a TRACECA (dopravní koridor Evropa-Kavkaz-Střední Asie)  spojující 
černomořskou oblast s oblastí Kaspického moře; požaduje, aby bylo provedeno hodnocení 
dopadů výstavby těchto nových přepravních infrastruktur na životní prostředí a sociální sféru;“

„19a. je přesvědčen, že černomořská synergie by měla vytvořit vhodný rámec pro podporu reforem trhu 
v této oblasti s cílem vytvořit konkurenceschopné, předvídatelné a transparentní trhy s energií;“

- aby byly odstavce 6, 7, 8 a 9 přesunuty za odstavec 36, a zároveň aby se vyměnilo pořadí odstavců 6 a 7

- aby se vyměnilo pořadí odstavců 20 a 21

- aby se vyměnilo pořadí odstavců 33 a 34

Skupina PSE stáhla svůj pozměňovací návrh 7.

5. Situace v Keni

Návrhy usnesení: (B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-
0027/2008, B6-0028/2008, B6-0033/2008)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

Společný návrh usnesení RC-B6-0024/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8a (nový) + ústní pn.
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Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

hlasování: usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B6-0024/2008 GUE/NGL ↓

B6-0025/2008 UEN ↓

B6-0026/2008 Verts/ALE ↓

B6-0027/2008 ALDE ↓

B6-0028/2008 PSE ↓

B6-0033/2008 PPE-DE ↓

Jan Mulder za skupinu ALDEpředložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 8a (nový) do 
textu usnesení:

„8a. vítá skutečnost, že nově zvolený parlament projevil svoji nezávislost zvolením za svého mluvčího 
pana Kennetha Otiato Merende a podtrhuje rozhodující úlohu, kterou by uvedený parlament měl 
sehrát v obnovení občanských svobod v Keni;“

 

6. Úloha žen v průmyslu

Zpráva: Ilda FIGUEIREDO (A6-0519/2007)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

§ 4 § původní znění JH + 331,253,11

dílč./J
H

1 + 312,287,7

§ 6 § původní znění

2 + 320,273,8

dílč./J
H

1 + 356,236,7

§ 13 § původní znění

2 - 203,385,10

§ 20 § původní znění dílč./J
H
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

1 + 354,231,9

2 - 186,408,5

dílč./J
H

1 + 551,43,7

§ 29 § původní znění

2 + 533,42,6

§ 32 § původní znění JH + 360,217,9

§ 33 2Z PPE-DE JH + 296,294,7

§ 36 § původní znění JH + 464,109,9

dílč./J
H

1 + 548,18,9

§ 37 § původní znění

2 + 323,246,10

§ 39 § původní znění JH + 556,18,15
ústní pn.

§ 46 § původní znění JH + 347,236,4

§ 50 § původní znění JH + 335,234,12

§ 51 1 PPE-DE JH + 290,279,15

odův. K § původní znění JH + 337,215,24

odův. M § původní znění JH - 223,319,16

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 508,41,24

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: pn. 2
EPP-ED: pn. 2 a § 50
IND/DEM: všechna hlasování

Žádosti o oddělené hlasování
IND/DEM: § 6
ALDE: odův. M, § 36
PPE-DE: odův K, § 4, 6, 13, 20, 32, 46

Žádosti o dílčí hlasování
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IND/DEM
§ 37
1. část: „považuje za důležité ... ženy zastoupeny málo“
2. část: „jež by se měla ... vyjádřených cílů“

ALDE:
§ 6
1. část: „žádá Komisi a ... na závazném základě“
2. část: „a aby podpořily ... středních podnicích;“

§ 13
1. část: „považuje za důležité ... odměňování žen a mužů“
2. část: a poskytne řádné uznání ... pracovníků i pracovnic;“

§ 20
1. část: „zdůrazňuje skutečnost ... životní spokojenost“
2. část: „v této souvislosti žádá ... dlouhé pracovní doby“

§ 29
1. část: „žádá Komisi ... profesionální vzdělávání“
2. část: „zdůrazňuje, že ... příslušnosti k pohlaví“

Různé
Ilda Figueiredo předložila ústní pozměňovací návrh k § 39:
„39. zdůrazňuje potřebu rekvalifikace žen, které musely ukončit svoje povolání, aby se zvýšilo jejich 

uplatnění na trhu práce; vyzývá členské státy, aby rozšířily možnosti celoživotního vzdělávání;“

7. Druhé fórum o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007)

Návrhy usnesení: (B6-0041/2008)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

Návrh usnesení B6-0041/2008
(PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL)

§ 3 1 ALDE VZ

hlasování: usnesení (celé znění) +

Různé
Ewa Tomaszewska rovněž podepsala společný návrh usnesení za skupinu UEN.

8. Zatčení čínského disidenta Hu Jia

Návrhy usnesení: (B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-
0038/2008, B6-0040/2008)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky
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Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

Společný návrh usnesení RC-B6-0021/2008
(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

hlasování: usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B6-0021/2008 Verts/ALE ↓

B6-0031/2008 GUE/NGL ↓

B6-0034/2008 ALDE ↓

B6-0038/2008 UEN ↓

B6-0040/2008 PPE-DE ↓

9. Situace v Demokratické republice Kongo a znásilnění jako válečný zločin

Návrhy usnesení: (B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-
0037/2008, B6-0043/2008, B6-0044/2008)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH - 
připomínky

Společný návrh usnesení RC-B6-0022/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

hlasování: usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B6-0022/2008 Verts/ALE ↓

B6-0030/2008 GUE/NGL ↓

B6-0035/2008 ALDE ↓

B6-0037/2008 UEN ↓

B6-0043/2008 PPE-DE ↓

B6-0044/2008 PSE ↓

10. Egypt 
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Návrhy usnesení: (B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-
0036/2008, B6-0039/2008, B6-0042/2008)

Předmět Pn. č. Autor JH 
atd.

Hlasování Hlasování JH/EH 
- připomínky

Společný návrh usnesení RC-B6-0023/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 1 UEN +

hlasování: usnesení (celé znění) + 52,0,7

Návrhy usnesení politických skupin

B6-0023/2008 Verts/ALE ↓

B6-0029/2008 PSE ↓

B6-0032/2008 GUE/NGL ↓

B6-0036/2008 ALDE ↓

B6-0039/2008 UEN ↓

B6-0042/2008 PPE-DE ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
PPE-DE závěrečné hlasování (SNÚ)


