
P7_PV(2011)01-20(VOT)_CS.doc 1 PE 457.377 

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. Rámcová dohoda EU-Libye 

Zpráva: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

připomínky 

schválení bez hlasování  + čl. 97 odst. 4 

jednacího řádu 

 

 

 

2. Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání 

Návrhy usnesení: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-

0056/2011, B7-0058/2011 

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

připomínky 

Společný návrh usnesení RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides) 

§ 12 § původní znění odděl. +  

§ 13 § původní znění odděl. +  

§ 14 § původní znění odděl. + 
pozměněn ústně 

 

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

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

připomínky 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/2011/rev  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

GUE/NGL: § 12, 13, 14 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 16 

1. část: „naléhavě vyzývá orgány EU,“ 

2. část: „aby splnily povinnost podle článku 17 SFEU“ 

3. část: „a to udržovat ... a nekonfesními organizacemi“ 

4. část: „a zajistily tak, že ... jež bude systematicky projednáváno“ 
 

Různé 

Elmar Brok předložil tento ústní pozměňovací návrh k § 14:  

„14.   žádá vysokou představitelku, aby s ohledem na nedávné události a rostoucí potřebu analyzovat 

a pochopit kulturní a náboženský vývoj v mezinárodních vztazích a současných společnostech 

vytvořila v rámci ředitelství pro lidská práva Evropské služby pro vnější činnost stálou kapacitu pro 

monitorování stavu omezení náboženské svobody a s ní souvisejících práv ze strany vlád a společností 

a aby Parlamentu každý rok podala zprávu;“ 

 

Bastiaan Belder rovněž podepsal společný návrh usnesení.  

 

Søren Bo Søndergaard rovněž podepsal návrh usnesení B7-0052/2011 předložený skupinou 

GUE/NGL. 
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3. Situace v Bělorusku 

Návrhy usnesení: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011, B7-

0057/2011 

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

připomínky 

Společný návrh usnesení RC-B7-0044/2011  

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

§ 2 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 3 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 9 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 12 1 S&D  +  

§ 13 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 16 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 16 
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Různé 

  

Justas Vincas Paleckis předložil tento ústní pozměňovací návrh k § 2: 

„2.   odsuzuje skutečnost, že policie a složky KGB použily proti demonstrantům v den voleb brutální 

sílu, a zejména vyjadřuje své rozhořčení nad brutálním útokem na pana Njakljajeva; obě tyto akce jsou 

příkladem hrubého porušení základních demokratických principů, konkrétně svobody shromažďování 

a svobody projevu, a lidských práv; vyjadřuje znepokojení nad pokusy běloruských orgánů převzít do 

státního opatrovnictví Daniela Sannikova, tříletého syna prezidentského kandidáta Andreje Sannikova 

a investigativní novinářky Iriny Khalipové, kteří jsou od volebního dne 19. prosince oba vězněni; je 

znepokojen zejména zdravotním stavem Mikalaye Statkeviche, který již 31 dní drží protestní 

hladovku;“ 

 

Jacek Protasiewicz předložil tento ústní pozměňovací návrh k § 3: 

„3.   ostře odsuzuje zatčení a zadržování pokojných demonstrantů a většiny prezidentských kandidátů 

(např. U. Niakliayeua, A. Sannikova, M. Statkeviche a A. Michaleviche), vůdců demokratické opozice 

(např. P. Sevyarynetse, A. Lebedka) a rovněž velkého počtu aktivistů z řad občanské společnosti, 

novinářů, učitelů a studentů, jimž hrozí tresty odnětí svobody až v délce 15 let; požaduje nezávislé 

a nestranné mezinárodní vyšetření těchto událostí pod záštitou OBSE; žádá, aby byla politicky 

motivovaná obvinění okamžitě stažena;“ 

 

Vytautas Landsbergis předložil tento ústní pozměňovací návrh k § 9: 

„9.   žádá Komisi, aby všemi finančními i politickými prostředky podporovala úsilí běloruské 

občanské společnosti, nezávislých sdělovacích prostředků (včetně televizní stanice Belsat, Evropského 

rádia pro Bělorusko, rozhlasové stanice Radio Racyja a dalších) a nevládních organizací v Bělorusku 

při prosazování demokracie a vystupování proti režimu; považuje za nutné posilovat a podporovat 

propojení běloruských nevládních organizací s mezinárodním společenstvím nevládních organizací; 

současně vyzývá Komisi, aby zastavila probíhající spolupráci a zrušila pomoc, kterou poskytuje 

státním sdělovacím prostředkům v Bělorusku; současně by Komise měla financovat opětovné vytištění 

a distribuci knih poezie, jejichž autorem je Uladzimir Niakliayeu a které byly nedávno běloruskými 

úřady zabaveny a spáleny;“ 

 

Kristiina Ojuland předložila tento ústní pozměňovací návrh k § 13:  

„13.   vyzývá Radu, aby se zabývala možností pozastavit účast Běloruska na činnostech probíhajících 

v rámci Východního partnerství nejpozději na summitu Východního partnerství v Budapešti, pokud 

nebude poskytnuto přijatelné vysvětlení a pokud nedojde k výraznému zlepšení situace v Bělorusku; 

toto pozastavení účasti by se netýkalo nevládních organizací a občanské společnosti;“ 

 

Mario Mauro rovněž podepsal společný návrh usnesení. 
 

 

4. Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2009 

Zpráva: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

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 

§ 5 § původní znění odděl. +  

§ 14 1 + 74 poslanců EH + 305, 289, 25 

§ 18 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 25 § původní znění odděl./E

H 

+ 322, 283, 19 

§ 54 § původní znění odděl. +  

§ 92 § původní znění odděl. +  

§ 102 § původní znění odděl. -  

§ 105 § původní znění dílč.   

1 +  

2 + pozměněn ústně 

§ 108 § původní znění odděl. +  

§ 109 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 25, 102 

Verts/ALE: § 5, 54, 92, 108, 109 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 18 

1. část: „poukazuje na to, že ... sjednocení podmínek v daňové oblasti“ 

2. část: „domnívá se, že ... na jednotném trhu;“ 
 

Verts/ALE: 

§ 105 

1. část: „vyzývá Evropskou komisi ... pro osobní dopravu“ 

2. část: „vyzývá dále Komisi ... otevřít vlastní trhy dříve;“ 
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Různé 

Pozměňovací návrh 1 předložil Andreas Schwab a další.  

 

Michael Cramer za skupinu Verts/ALE předložil tento ústní pozměňovací návrh k § 105 druhé části: 

„vyzývá Evropskou komisi, aby usilovala o dokončení vnitřního trhu v oblasti železniční dopravy 

pomocí liberalizace vnitrostátních trhů pro osobní dopravu; vyzývá dále členské státy a Komisi, aby 

v přechodném období navrhla doložku o vzájemnosti pro ty členské státy, které se rozhodnou otevřít 

vlastní trhy dříve;“ 

 
 

5. Udržitelná politika EU pro nejsevernější oblasti Evropy 

Zpráva: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

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

připomínky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 GUE/NGL  -  

pozměňovací návrhy 

zpravodaje (hlasování 

najednou) 

2-7 zpravodaj  +  

hlasování: usnesení výboru AFET (celé znění)  +  

 

Různé 

Ilda Figueiredo rovněž podepsala alternativní návrh usnesení. 
 

 

6. Strategie EU pro oblast Černého moře 

Zpráva: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

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

připomínky 

§ 9 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 401, 194, 12 

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

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

připomínky 

§ 25 § původní znění dílč.   

1/JH + 589, 7, 34 

2/JH + 331, 268, 21 

§ 45 § původní znění odděl. +  

§ 53 1 zpravodaj  +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D: § 25 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

Verts/ALE: § 45, 53 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ALDE: 

§ 9 

1. část: celé znění kromě slov „uzpůsobených zvláštní charakteristice této oblasti“ 

2. část: tato slova 
 

§ 20 

1. část: celé znění kromě slov „pro EU“  

2. část: tato slova 
 

S&D, ALDE: 

§ 25 

1. část: „poukazuje na to, že ... činnostech vojenského námořnictva“ 

2. část: „vyjadřuje mimořádné znepokojení  ... stabilitu v oblasti;“ 
 

7. Pákistán: zavraždění guvernéra Paňdžábu Salmána Tasíra 

Návrhy usnesení: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-

0062/2011, B7-0063/2011 

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-B7-0041/2011 

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

§ 8 + § 17 § původní znění  + pozměněn ústně 

§ 14 § původní znění dílč.  pozměněn ústně 

1 +  

2/EH - 1, 84, 1 

§ 15 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0059/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 14 

1. část: „vyzývá vládu Pákistánu ... a mezitím aby provedla změny, “ 

2. část: „které navrhl federální ministr pro menšiny;“ 
 

§ 15 

1. část: celé znění kromě slov „a bývalé ministryně Sherry Rehmanové“ 

2. část: tato slova 
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Různé 

Marietje Schaake předložila tyto ústní pozměňovací návrhy: 

§ 8 

„vyzývá pákistánské orgány, aby Asiu Bibiovou okamžitě propustily a přijaly opatření pro zajištění 

její bezpečnosti a bezpečnosti její rodiny, která se musela ukrýt; vyzývá prezidenta Zardárího, aby 

využil svého ústavního práva a udělil jí milost ve smyslu odvolání, které bylo podáno v její prospěch;“  

 

§ 17 

„kladně přijímá skutečnost, že Pákistán podepsal ratifikační listiny Mezinárodního paktu OSN 

o občanských a politických právech a Úmluvu proti mučení; vyzývá pákistánskou vládu, aby odvolala 

výhrady k těmto dvěma dohodám a zaručila svobodu náboženského vyznání zakotvenou v paktu OSN 

a poskytla ochranu svým občanům, aby jim tak umožnila svobodně praktikovat jejich víru;“  

 

Charles Tannock předložil tento ústní pozměňovací návrh k § 14: 

„vyzývá vládu Pákistánu, aby zásadně revidovala blasfemické zákony a jejich stávající uplatňování, 

mimo jiné nutný trest smrti nebo doživotní vězení stanovené v oddíle 295 C trestního zákoníku pro 

kohokoli, kdo je shledán vinným z rouhání proti proroku Mohamedovi a provedla změny;“ 

 

Søren Bo Søndergaard rovněž podepsal návrh usnesení B7-0062/2011 za skupinu GUE/NGL. 
 

 

8. Brazílie: vydání Cesara Battistiho 

Návrhy usnesení: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011, B7-

0066/2011 

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

připomínky 

Společný návrh usnesení RC-B7-0042/2011 

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 83, 1, 2 

Návrhy usnesení politických skupin 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: konečné hlasování 
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Různé 

Sonia Alfano rovněž podepsala návrh usnesení B7-0048/2011 předložený skupinou ALDE. 

 

Tito poslanci rovněž podepsali společný návrh usnesení RC-B7-0042/2011: 

 

- PPE: 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini et Gabriele Albertini. 

 

- S&D: 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino et Francesca Balzani.  

 

- ALDE: 

Sonia Alfano. 
 

 

9. Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové 

Návrhy usnesení: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-

0070/2011, B7-0071/2011 

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

připomínky 

Společný návrh usnesení RC-B7-0043/2011/rev1 

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

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 79, 0, 0 

Návrhy usnesení politických skupin 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  
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Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování 
 

Různé 

Rosario Crocetta rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B7-0043/2011 rev1. 
 
 

 

 


