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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 

NU návrh usnesení 

SNU společný návrh usnesení 

TAJ tajné hlasování 
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1. Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy 

Evropské unie ***I 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 608, 13, 24 

 

 

2. Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské 

unie ***I 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 621, 12, 24 

 

 

3. Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** 

Doporučení: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a 

finanční příspěvek *** 

Doporučení: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 585, 41, 41 
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5. Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému 

(GNSS) s Koreou *** 

Doporučení: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 

2014–2020 

Zpráva: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 595, 63, 13 

 

 

7. Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a 

přímých zahraničních investic ***I 

Zpráva: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

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

poznámky 

celé znění  

svazek č. 1 

29 výbor  +  

svazek č. 2 1-28 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise  +  

hlasování: legislativní usnesení JH + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Politika soudržnosti v horských regionech EU 

Zpráva: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

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

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

poznámky 

§ 16 § původní znění dílč.   

1/JH + 624, 54, 7 

2/JH + 518, 156, 9 

§ 22 § původní znění odděl. +  

§ 46 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 53 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 56 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 63 § původní znění odděl. +  

§ 68 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 553, 63, 49 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ECR: § 16 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

EFDD: § 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
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Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 68 

1. část: „připomíná, že sociální a hospodářský rozvoj horských regionů, které jsou v 

některých členských státech současně vzdálenými regiony, závisí na dopravním 

spojení mezi těmito regiony a dalšími regiony v daném členském státě nebo 

přeshraničními regiony;“ 

2. část: „vyzývá vnitrostátní orgány, aby ve spolupráci s Komisí usnadňovaly provádění 

projektů dopravního propojení horských regionů s hlavními vnitrostátními a 

transevropskými silničními a dopravními koridory, zejména pracovní infrastrukturu 

TEN-T, za pomoci jednotlivých fondů a finančních nástrojů EU, včetně investic 

Evropské investiční banky;“ 

 
PPE: 

§ 53 

1. část: „zdůrazňuje, že je potřeba na evropské úrovni chránit typické vysokohorské druhy 

schopné žít v přeshraniční horských pásmech, jako např. kamzík, kozorožec, velcí 

dravci, medvědi, vlci nebo rys; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily plány 

na ochranu a znovuvysazování typických vysokohorských druhů do původních 

areálů výskytu;“ 

2. část: „odsuzuje masové a všeobecné vybíjení těchto druhů v některých členských státech 

prováděné státy v případě, že se v určité skupině divoké zvěře rozšíří nemoc, nebo 

zemědělci u určitých druhů, s jejichž přítomností nebo opětovným vysazením do 

původních areálů výskytu nesouhlasí;“ 

 
ECR: 

§ 16 

1. část: celé znění kromě slov „v rámci strategie EU pro Podunají“ 

2. část: tato slova 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1. část: celé znění kromě slova „a větrné a solární elektrárny mohou poškozovat krajinu“ 

2. část: tato slova 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1. část: celé znění kromě slov „podporuje rozvoj dobrovolné práce při poskytování 

veřejných služeb“ 

2. část: tato slova 

 


