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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. Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském 

moři ***I 

Zpráva: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

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

připomínky 

Návrh nařízení 

celé znění svazek č. 1 

– kompromis 

48 PPE  +  

blok č. 2 –

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru 

1-14 

16-47 

výbor  ↓  

blok č. 2 –

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

oddělená hlasování 

15 výbor dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

hlasování: pozměněný návrh  +  

Návrh legislativního usnesení 

za § 1 49 PPE  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 600, 38, 50 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

pn. 15 

1. část „Od Komise by se mělo … environmentální situace“ 

2. část „a …rostoucí nelegální migraci“ 
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2. Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie 

***I 

Zpráva: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

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

připomínky 

Návrh nařízení 

celé znění svazek č. 1 

– kompromis 

115 PPE  +  

blok č. 2 –

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru 

1-114 výbor  ↓  

hlasování: pozměněný návrh  +  

Návrh legislativního usnesení 

za § 1 116 PPE  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 579, 82, 35 

 

 

3. Zlepšení přístupu MSP k financování 

Zpráva: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

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

připomínky 

§ 34 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 538, 20, 22 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFD, PPE: konečné hlasování 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 34 

1. část celé znění kromě slov "financování inovací v" 

2. část tato slova 
 


