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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.  Informace ve veterinární a zootechnické oblasti * 

 Zpráva: Neil PARISH (A6-0141/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 581,7,2 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE-DE: závěrečné hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

2.  Statistika Společenství o informační společnosti ***I 

 Zpráva: Angelika NIEBLER (A6-0128/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 598,9,0 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

3.  Schválení dohody ES-Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty * 

 Zpráva: Béla GLATTFELDER (A6-0122/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 558,33,23 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

4.  Vzájemné uznávání rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy 

zajišťovací vazby 

* 

 Zpráva: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0147/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 550,37,35 
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Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE-DE: závěrečné hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

5.  Nové typy nákladů způsobilé pro příspěvek z ESF ***I 

 Zpráva: Karin JÖNS (A6-0116/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 604,16,10 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

6.  Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti: 

ustanovení ohledně finančního řízení 

*** 

 Doporučení: Iratxe GARCÍA PÉREZ (A6-0127/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 603,21,8 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

7.  Vzdělávání dětí migrantů  

 Zpráva: Hannu TAKKULA (A6-0125/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 431,55,94 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

8.  Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných 

příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států 

 

 Zpráva: Adina-Ioana VĂLEAN (A6-0186/2009)  
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Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + ústní pn. 

500,104,55 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

Různé 

 

Adina-Ioana Vălean, zpravodajka, předložila ústní PN k poznámce pod čarou odrážky 1 bodu odůvodnění 

S: 

– CY, IT, PL a SK neuznávají manželství osob stejného pohlaví za důvod k přiznání práva na volný pohyb 

osob, PL a SK neuznávají registrované partnerství, i když bylo uzavřeno v jiném členském státě; tyto 

informace, které poskytla Komise, Agentura EU pro základní práva a nevládní organizace, svědčí o právní 

nejistotě panující v těchto otázkách; 

 

9.  Problémy a perspektivy občanství Unie  

 Zpráva: Urszula GACEK (A6-0182/2009)  
 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

jediné hlasování JH + 578,64,14 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: jediné hlasování 

 

 

10.  Statistika Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi ***II 

 Doporučení pro druhé čtení: Helmuth MARKOV (A6-0126/2009) 
 

Předmět  Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

schválení bez hlasování  +  

 

 

 

11.  Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného 

původu 

***II 

 Doporučení pro druhé čtení: 

(potřebná kvalifikovaná většina) 

Avril DOYLE (A6-0048/2009) 

 

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 

čl. 16 § 2 1Z Verts/ALE  -  

schválení bez hlasování  +  

 

 

12.  Investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (změna 

nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj) 

***I 

 Zpráva: Emmanouil ANGELAKAS (A6-0134/2009)  
 

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

připomínky 

pozměňovací 

návrhy 

příslušného výboru 

– jako celek 

1-7 výbor  +  

čl. 7 § 2 písm. c) 11 Verts/ALE JH - 84,554,12 

za odův. 3 8 Verts/ALE JH - 81,541,30 

za odův. 7 9 Verts/ALE JH - 92,533,30 

odův. 10 10 Verts/ALE JH - 87,547,22 

hlasování: pozměněný návrh  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 629,17,12 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

Verts/ALE:  pn. 8, 9, 10, 11 

IND/DEM:  závěrečné hlasování 

 

 

13.  Kodex Společenství o vízech ***I 

 Zpráva: Henrik LAX (A6-0161/2008)  
 

Předmět  Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

celé znění  

svazek č. 1 - 

kompromisní pn. 

83 ALDE, PPE-

DE, PSE 

 +  



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_definitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_CS.doc PE 424.081/ 6 

Předmět  Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

svazek č. 2  

pozměňovací 

návrhy příslušného 

výboru 

1-82 výbor  ↓  

hlasování: pozměněný návrh  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 569,50,32 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

14.  Systém ekoznačky Společenství ***I 

 Zpráva: Salvatore TATARELLA (A6-0105/2009)  
 

Předmět  Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

celé znění 

svazek č. 1 – 

kompromisní pn. 

65 UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

svazek č. 2 – 

pozměňovací 

návrhy příslušného 

výboru  

1-60 výbor  ↓  

hlasování: pozměněný návrh JH + 629,19,4 

hlasování: legislativní usnesení JH + 633,18,2 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

PPE-DE:  pozměněný návrh a závěrečné hlasování 

 

Různé 

Skupina PPE-DE stáhla své pozměňovací návrhy 61, 62, 63, 64. 

 

 

15.  Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém  řízení podniků 

a auditu z hlediska ochrany životního prostředí  

***I 

 Zpráva: Linda MCAVAN (A6-0084/2009)  
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Předmět  Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

celé znění 

svazek č. 1 – 

kompromisní pn. 

60rev PSE, PPE-DE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

UEN 

 +  

svazek č. 2 –

pozměňovací 

návrhy příslušného 

výboru  

1-59 výbor  ↓  

hlasování: pozměněný návrh  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 633,13,6 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

 

16.  Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, 

zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci 

* 

 Zpráva: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0149/2009)  
 

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

připomínky 

Návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

81 + 40 poslanců JH - 273,356,19 

pozměňovací 

návrhy příslušného 

výboru – jako celek 

1-9 

11-15 

17 

19-22 

24 

31 

34-36 

38 

40 

42-43 

45-48 

55 

59-60 

62 

66 

69-78 

80 

výbor  +  
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Předmět  Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

pozměňovací 

návrhy příslušného 

výboru – oddělená 

hlasování 

10 výbor odděl./E

H 

+ 376,270,8 

16 výbor odděl. +  

18 výbor JH - 312,325,20 

23 výbor odděl. +  

26 výbor odděl. +  

27 výbor dílč.   

1 +  

2/EH + 458,183,13 

32 výbor odděl. +  

33 výbor odděl./E

H 

- 273,361,16 

39 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

41 výbor JH + 328,308,16 

49 výbor odděl. +  

53 výbor odděl. +  

63 výbor JH  315,339,7 

64 výbor JH + 358;293;7 

68 výbor dílč./JH   

1  + 628,27,6 

2  - 283,358,11 

79 výbor JH + 351,292,13 

článek 1 37 výbor  +  

96 PPE-DE EH - 297,349,7 
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Předmět  Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

čl. 2 § 7 87 PPE-DE JH + 299,298,52 

44 výbor  ↓  

čl. 3 § 1 písm. c) 93 PPE-DE EH + 338,303,8 

čl. 3 § 2 50 výbor  +  

88 PPE-DE JH ↓  

čl. 3 § 3 89 PPE-DE JH + 397,242,13 

51 výbor dílč./JH ↓  

1   

2   581,60,13 

§ původní znění dílč./JH ↓  

čl. 3 § 4 95 PPE-DE JH + 354,262,18 

52 výbor dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

čl. 3 za § 5 91 PPE-DE JH + 334,285,35 

54 výbor  ↓  

čl. 4 § 1 písm. a) 97 Verts/ALE  +  

56 výbor  ↓  

čl. 4 § 1 písm. b) 57 výbor  +  

84 ALDE  ↓  

čl. 4 § 2 98 Verts/ALE  +  

58 výbor  ↓  

článek 5 61 výbor  +  

94 PPE-DE JH - 309,335,8 
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Předmět  Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

článek 8 90 PPE-DE JH - 311,334,8 

65 výbor EH + 338,285,10 

článek 10 86 PSE  +  

67 výbor  ↓  

za odův. 12 82 ALDE  +  

odův. 15 83 ALDE  +  

25 výbor  ↓  

odův. 17 28 výbor dílč./JH   

1  + 616,35,9 

2  + 342,297,10 

§ původní znění dílč./JH ↓  

odův. 18 92 PPE-DE  -  

85 PSE  +  

29 výbor JH ↓  

§ původní znění dílč./JH ↓  

odův. 19 30 výbor JH + 597,43,12 

§ původní znění JH ↓  

hlasování: pozměněný návrh JH + 364,227,60 

hlasování: legislativní usnesení JH + 363,226,64 

 

Pozměňovací návrh 81 předložil Henri Weber a ostatní. 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

 

PPE-DE:  pn. 10, 16, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 53 

PSE:  pn. 18, 49, 63 

Verts/ALE: pn. 63 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

PPE-DE:  pn. 41, 64, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, pozměněný návrh a závěrečné hlasování 

ALDE:  pn. 18, 28, 29, 30, 51, 63, 68 - odův. 17, 18, 19 a čl. 3 odst. 3 
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IND/DEM: pn. 29, 51 a závěrečné hlasování 

PSE:  pn. 81, pozměněný návrh a závěrečné hlasování 

Verts/ALE: pn. 81 a závěrečné hlasování 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

 

ALDE: 

pn. 28 
1. část:  „Při uplatňování zákazu ... a jejími členskými státy“ 

2. část:  „a to ani v oblasti ... v oblasti zdraví.“  

 

odův. 17 
1. část:  celé znění kromě slov „Touto směrnicí nejsou dotčeny ... reprodukčních práv“  

2. část:  tato slova  

 

pn. 68 
1. část:  celé znění kromě slov „příslušnými organizacemi ... tato směrnice“" 

2. část:  tato slova  

 

odův. 18 
1. část:  „Za organizaci a obsah vzdělávání... speciálními vzdělávacími potřebami“  

2. část:  „Zejména vnitrostátními předpisy ... náboženských symbolů ve školách“ 

 

pn. 51 
1. část:  „Touto směrnicí není dotčena odpovědnost ... osobám se speciálními vzdělávacími    

potřebami“ 

2. část:  „Členské státy smí ... právo na vzdělání“  

 

čl. 3 § 3 

1. část: „Touto směrnicí není dotčena ... vzdělávacích systémů“  

2. část:  „včetně poskytování vzdělávání ... náboženství nebo víry“  

 

PPE-DE: 

pn. 52 
1. část:  Touto směrnicí ... do pravomoci EU“ 

2. část:  „Pokud činnost ... proti diskriminaci“ 

3. část:  „Zároveň jí nejsou ... mužů a žen.“ 

 

PSE 

pn. 27 
1. část:  „Každý má svobodu ... výběru smluvního partnera“ 

2. část:  „V souvislosti s přístupem... smluvních partnerů“ 

 

pn. 39 
1. část:  „Aniž je dotčena svoboda projevu“ 

2. část: „Pojem obtěžování se považuje ... členských států“ 

 

 

17.  Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko  

 Návrh usnesení: (B6-0177/2009) 
 

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 

Návrh usnesení B6-0177/2009 

(PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

odův. E  - 
původní znění 

 + ústní pn. 

§4 - 
původní znění 

 + ústní pn. 

§ 7 - 
původní znění 

 + ústní pn. 

§ 13 - 
původní znění 

 + ústní pn. 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 594,19,38 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

 

Různé 

 

Vytautas Landsbergis za skupinu PPE-DE předložil ústní PN:  

 

Bod odůvodnění E  

E. vzhledem k tomu, že v reakci na pozitivní kroky Běloruska již Komise s touto zemí zahájila intenzivní 

dialog v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, celní politika, doprava či bezpečnost potravin, a 

potvrdila, že je připravena rozsah těchto technických rozhovorů, které jsou pro obě strany prospěšné, dále 

rozšířit a že jakékoliv plány vybudovat novou jadernou elektrárnu ne-západního modelu na hranici s EU 

nebudou zahrnuty v tomto dialogu, 

 

§ 7 odrážka 4 

– zaručení politických práv a svobod skoncováním s praxí politicky motivovaného propouštění z práce a 

vylučování z vysokých škol; ukončení pronásledování studentů, kteří byli za své občanské postoje 

vyloučeni z vysokých škol za vyhýbání se vojenské službě; přezkoumání nedávných případů, kdy byli 

mladí aktivisté, jako např. Franak Viačorka, Ivan Šyla a Zmiter Fedaruk, odvedeni proti své vůli do 

armády, což je obdobné k braní rukojmích státem; 

 

§13 

13. žádá Komisi, aby poskytla finanční podporu nezávislé běloruské televizní stanici Belsat, a důrazně 

vyzývá běloruskou vládu, aby Belsat v Bělorusku oficiálně zaregistrovala; vyzývá běloruskou vládu, aby na 

znamení dobré vůle a změny k lepšímu umožnila běloruské „Evropské univerzitě humanitních věd“ 

přemístit zákonným způsobem své sídlo z vilniuského exilu zpět do Běloruska a aby poskytla skutečné 

záruky, že jí bude umožněno svobodně pracovat a obnovit zde činnost za podmínek vhodných pro svůj 

další rozvoj v Minsku, a zejména aby této univerzitě poskytla v Minsku prostory, v nichž bude moci v 

průběhu roku 2009 zřídit svou knihovnu, a zajistila jí podmínky k tomu, aby své rozsáhlé sbírky v 

běloruském, ruském, anglickém, německém a francouzském jazyce mohla zpřístupnit široké veřejnosti; 

 

Jacek Protasiewicz za skupinu PPE-DE předložil ústní PN k § 4:  

4. věří, že má-li být prohlouben politický dialog mezi EU a Běloruskem, musí Bělorusko nejdříve přestat s 

omezováním svobody a ukončit násilnosti páchané na účastnících opozičních protestních akcí a na 

ochráncích lidských práv; požaduje v této souvislosti, aby byli okamžitě propuštěni podnikatelé Mikalaj 

Autuchovič, Jurij Ljavonav a Vladzimir Asipenka a představitel mládežnické opozice aktivista Artsiom 
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Dubski a také přezkoumání rozsudků omezení svobody, které byly uvaleny na jedenáct účastníků 

demonstrací v lednu roku 2008; 

 

18.  Svědomí Evropy a totalita  

 Návrhy usnesení: (B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-

0170/2009, B6-0171/2009) 
 

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

připomínky 

Návrh usnesení B6-0164/2009  

(PSE) 

hlasování: usnesení (celé znění)  -  

Společný návrh usnesení RC-B6-0165/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§ 3 - původní znění  + ústní pn. 

za § 3 4 UEN  -  

§ 4 - původní znění  + ústní pn. 

za § 4 5 UEN JH - 293,303,21 

za § 5 6 UEN EH - 265,332,23 

7 UEN JH - 287,293,25 

§ 6 23 PSE  +  

§ 7 24 PSE  +  

za § 8 8 UEN  -  

za § 9 10 UEN  -  

§ 11 11 UEN JH - 305,309,21 

za § 11 16 UEN  -  

§ 13 25 PSE JH - 209,402,14 

§ 14 26 PSE  +  

§ 15 27 PSE  -  

za § 15 12 UEN JH - 64,552,16 

§ 16 28 PSE JH - 249,353,20 
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Předmět  Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

práv. východ. 4 § původní znění odděl. +  

práv. východ. 6 § původní znění odděl. -  

za práv. východ. 9 9 UEN EH + 339,273,18 

18 PSE  +  

za práv. východ. 10 13 UEN  -  

za práv. východ. 11 14 UEN  -  

odův. C 1Z UEN  -  

za odův. F 2 UEN  -  

19 PSE JH + 489,124,17 

20 PSE  + ústní pn. 

za odův. G 15 UEN  -  

odův. H 21 PSE JH + 469,123,39 

odův. I 22 PSE JH + 472,131,17 

odův. K 3 UEN JH - 109,497,23 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 553,44,33 

Návrhy usnesení politických skupin 

B6-0165/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0169/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0170/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0171/2009  ALDE  
↓ 

 

 

PN 17 byl zrušen 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

IND/DEM: závěrečné hlasování 

PPE-DE:  pn. 25, závěrečné hlasování 

UEN:  pn. 3, 5, 7, 11, 12, závěrečné hlasování 

PSE  pn. 19, 21, 22, 28 

 

Žádosti o oddělené hlasování  
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UEN: právní východisko 4 

PSE: právní východisko 6 

 

Různé 

 

Hartmut Nassauer a József Szájer rovněž podepsali návrh usnesení, který předložila skupina PPE-DE. 

 

Bogusław Sonik rovněž podepsal návrh usnesení B6-0165/2009 

 

Vytautas Landsbergis za skupinu PPE-DE předložil ústní PN: 

§ 3 
Vložit následující slova: „zdůrazňuje význam uchování vzpomínek v živé paměti, protože bez pravdy a 

vzpomínky na minulost nelze dosáhnout usmíření; opět potvrzuje své jednotné stanovisko odsuzující 

všechny druhy totalitní vlády, ať už jsou jejich ideologie jakékoliv“ 

 

§ 4 
4. připomíná, že k posledním projevům genocidy a zločinům proti lidskosti v Evropě stále docházelo 

v červenci 1995, a že k potírání nedemokratických, xenofobních, autoritářských a totalitních ideologií 

a směrů je zapotřebí neustálé ostražitosti;  

 

 

Tunne Kelam za skupinu PPE-DE předložil ústní PN k PN 20: 

H. vzhledem k tomu, že v západní Evropě byl dominantní historickou zkušeností nacismus a země střední a 

východní Evropy zažily komunismus i nacismus; vzhledem k tomu, že je nutné usilovat o lepší pochopení 

dědictví těchto zemí, které prošly dvojí diktaturou; 

 

 

19.  Úloha kultury v rozvoji evropských regionů  

 Návrhy usnesení: (B6-0166/2009, B6-0167/2009, B6-0168/2009) 
 

Předmět  Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

Společný návrh usnesení RC-B6-0166/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 546,29,32 

Návrhy usnesení politických skupin 

B6-0166/2009  PPE-DE, PES, 

ALDE 

 
↓ 

 

B6-0167/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0168/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

 

IND/DEM: závěrečné hlasování 
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20.  Nová dohoda mezi EU a Ruskem  

 Zpráva: Janusz ONYSZKIEWICZ (A6-0140/2009)  
 

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

připomínky 

§ 1 písm. b) 13Z GUE/NGL JH - 213,410,17 

§ 1 za písm. c) 5 PSE dílč./JH   

1  + 490,138,11 

2 - 254,370,11 

čl. 1 za písm. g) 17 Verts/ALE JH + 619,6,22 

§ 1 písm. h) 18 Verts/ALE JH + 350,281,10 

čl. 1 za písm. k) 19 Verts/ALE JH + 461,19,165 

§ 1 za písm. t) 15 GUE/NGL JH - 215,419,12 

§ 1 písm. w) 2 PSE  -  

§ 1 písm. x) 14Z GUE/NGL  -  

za § 1 16 GUE/NGL  -  

odův. A 7 GUE/NGL JH - 211,419,11 

za odův. C 4 PSE  +  

odův. D 8Z GUE/NGL JH - 50,582,10 

3 PSE JH - 209,420,14 

za odův. D 9 GUE/NGL  -  

odův. E 1 PSE  +  

odův. G 10 GUE/NGL  -  

za odův. H 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

odův. L 6Z PSE JH - 195,444,7 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 416,80,147 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 
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Verts/ALE:  pn. 17, 18, 19, závěrečné hlasování 

IND/DEM:  závěrečné hlasování 

ALDE:   pn. 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, závěrečné hlasování 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

 

Verts/ALE 

pn. 5 

1. část:  celé znění kromě slov „a strategické“ 

2. část:  tato slova 

 

 

21.  Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli  

 Zpráva: Frédérique RIES (A6-0089/2009)  
 

Předmět Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 Verts/ALE  -  

hlasování: usnesení (výbor ENVI) 

(celé znění) 

JH + 559,22,8 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: usnesení výboru 

 

 

22.  K lepšímu školství: agenda pro evropskou spolupráci  

 Zpráva: Pál SCHMITT (A6-0124/2009)  
 

Předmět Pn. č. Autor JH 

atd. 

Hlasování Hlasování JH/EH - 

připomínky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 PPE-DE, PSE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

hlasování: usnesení (výbor CULT) 

(celé znění) 

JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

IND/DEM: usnesení výboru 


