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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. Výjimky pro obchodníky s komoditami ***I 

Zpráva: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 547, 60, 50 

 

 

2. Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (pro zamítnutí 
nebo změnu návrhu Rady požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1 EFDD JH - 107, 545, 13 

čl. 4 § 1 písm. m) 2 Verts/ALE  -  

postoj Rady prohlášen za schválený 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 1 
 

 

3. Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, 

stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích 

projektů a činnosti au-pair ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (pro zamítnutí nebo změnu návrhu 

Rady požadovaná kvalifikovaná většina) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí 

postoje Rady 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

JH - 67, 597, 15 

postoj Rady prohlášen za schválený 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 2 
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4. Urychlení provádění politiky soudržnosti 

Návrh usnesení: B8-0562/2016 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0562/2016 

(výbor REGI) 

§ 4 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 6 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 514, 123, 50 

odův. B § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 511, 129, 47 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 546, 73, 62 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: 

EFDD: 

konečné hlasování 

§ 6, bod odůvodnění B 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 4 

1. část: „vítá zřízení pracovní skupiny pro lepší provádění programů na období 2007–2013 

v osmi členských státech a vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o dosažených 

výsledcích; žádá Komisi, aby spolu s touto pracovní skupinou pokračovala 

v činnosti s cílem podpořit a urychlit provádění programů na období 2014–2020 ve 

všech členských státech a aby předložila Parlamentu akční plán činnosti pracovní 

skupiny;“ 

2. část: „vyzývá Komisi, aby plně začlenila fondy ESI do unijní strategie zaměřené na 

zlepšování právní úpravy;“ 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1. část: celé znění kromě slov „zdůrazňuje“ a „že je třeba podpořit příslušné strukturální 

reformy v souladu s“ 

2. část: tato slova 
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odův. B 

1. část: celé znění kromě slov „a případně strukturálními reformami“ 

2. část: tato slova 

 


