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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. Zimbabwe: případ pastora Evana Mawarireho 

Návrhy usnesení: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0191/2017  

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu 

Návrhy usnesení: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 451, 73, 86 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  
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Žádosti o jmenovité hlasování 

PPE: konečné hlasování RC-B8-0190/2017 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

S&D: § 19 
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3. Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima 

Návrhy usnesení: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-
0225/2017, B8-0226/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0193/2017 

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

§ 6 § původní znění odděl. +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 6 
 

 

4. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 

Návrhy usnesení: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-

0188/2017, B8-0189/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § původní znění odděl. +  

§ 23 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE JH - 197, 371, 50 

§ 27 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: pn. 1 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ECR: § 15 
 



P8_PV(2017)03-16(VOT)_CS.docx 6 PE 601.336 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE 

§ 27 

1. část „vyzývá EU, aby společně se svými partnery uplatňovala obecné zásady OSN v 

oblasti podnikání a lidských práv, aby mimo jiné učinila kroky, kterými by 

motivovala více států k přijetí národních akčních plánů, a zapojovala se do činnosti 

pracovních skupin OSN a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva;“ 

2. část „opětovně vyzývá všechny státy, včetně EU, aby se aktivně a konstruktivně zapojily 

do co nejrychlejšího vypracování právně závazného nástroje, který bude na základě 

mezinárodního práva v oblasti lidských práv regulovat činnost nadnárodních 

korporací a dalších podniků za účelem předcházení případům porušování lidských 

práv, jejich prošetření a nápravy a zajištění možnosti nápravy těchto porušení, 

kdykoliv k nim dojde;“ 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1. část celé znění kromě slov: „genderové identitě“, „a sexuální orientaci“ a „včetně nového 

nezávislého odborníka na otázky ochrany před násilím a diskriminací založenými na 

sexuální orientaci a genderové identitě;“ 

2. část „genderové identitě“, 

3. část: „a sexuální orientaci“ 

4. část: „včetně nového nezávislého odborníka na otázky ochrany před násilím a 

diskriminací založenými na sexuální orientaci a genderové identitě;“ 

 
§ 23 

1. část „vyzývá EU, aby nadále prosazovala rovnost žen a mužů a aktivně podporovala 

práci agentury UN Women a iniciativy pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 

do její činnosti a programů; vyzývá k tomu, aby byla i nadále uplatňována podpůrná 

opatření ke zlepšení postavení žen a dívek a k úplnému vymýcení jejich 

diskriminace a na nich páchaného násilí včetně genderově podmíněného násilí; 

důrazně žádá EU, aby usilovala o vytvoření meziregionálních iniciativ pro 

prosazování, ochranu a realizaci práv žen;“ 

2. část „a úplné a účinné provádění Pekingské akční platformy a akčního programu 

Mezinárodní konference o populaci a rozvoji“ 

3. část: „a aby v této souvislosti i nadále podporovala sexuální a reprodukční práva;“ 
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5. Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z 

oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I 

Zpráva: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 156 výbor JH + 558, 17, 45 

prohlášení 157 výbor  +  

 

Různé 

Zpráva byla dne 20. května 2015 vrácena výboru pro účely interinstitucionálních jednání. 
 

 

 

6. Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu 

***I 

Zpráva: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 118 výbor JH + 535, 38, 48 

návrh legislativního aktu * 

celé znění 118 výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-117 výbor  ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

* Politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty mohou navrhnout, 

aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu k návrhu legislativního aktu. Parlament o tomto případném 

návrhu hlasuje (čl. 59 odst. 3 a 4 jednacího řádu). 
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7. Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: 

možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva 

Zpráva: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

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

poznámky 

za práv. východ. 13 1 zpravodajové  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu 

Zpráva: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

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

poznámky 

§ 13 § původní znění dílč.   

1/JH + 334, 265, 20 

2/JH - 183, 414, 20 

§ 14 § původní znění dílč.   

1/JH + 561, 43, 15 

2/JH + 301, 289, 27 

3/JH + 386, 212, 21 

§ 41 1 + 76 poslanců  -  

§ původní znění JH - 187, 287, 148 

za § 56 2 + 76 poslanců  +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 483, 100, 37 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

Verts/ALE: § 13, 14, 41 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 13, 41 
 



P8_PV(2017)03-16(VOT)_CS.docx 9 PE 601.336 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců 

§ 13 

1. část „vyzývá členské státy, aby zakázaly dotace na fosilní paliva, které snižují náklady na 

výrobu energie z fosilních paliv a aby se tak snažily odrazovat od těžby a využívání 

fosilních paliv;“ 

2. část „naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu dosažení cíle 

nízkouhlíkového hospodářství usilovaly na mezinárodních fórech o to, aby v 

budoucnu došlo k úplnému zákazu těžby ropy a zemního plynu v arktické oblasti;“ 

 
§ 14 

1. část „vyzývá EU, aby na mezinárodní úrovni prosazovala přísné předběžné regulační 

normy v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti při vyhledávání, 

průzkumu a těžbě ropy;“ 

2. část „vyzývá k zákazu hloubení ropných vrtů v ledových arktických vodách EU a EHP“ 

3. část: „a k podpoře srovnatelných předběžných norem v Arktické radě a pro pobřežní státy 

Arktidy;“ 
 

 

9. Zpráva o Černé Hoře za rok 2016 

Zpráva: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

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

poznámky 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

EH + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 40 9Z GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE EH - 288, 302, 21 

odův. A 5 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 471, 98, 41 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

EFDD: 

§ 3 

1. část celé znění kromě slov: „nutné“, „část“ a „externích subjektů“ 

2. část „nutné“ 

3. část: „část“ 

4. část: „externích subjektů“ 

 
§ 5 

1. část celé znění kromě slova: „Ruska“ 

2. část toto slovo 

 
§ 36 

1. část celé znění kromě slov: „mimo jiné s rozhodnutím Rady (SZBP) č. 2016/1671, 

kterým se potvrzují omezující opatření EU vůči Rusku;“ 

2. část tato slova 
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10. Elektronická demokracie v Evropské unii: možnosti a výzvy 

Zpráva: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

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

poznámky 

§ 16 § původní znění odděl./E

H 

+ 414, 156, 16 

§ 20 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 314, 271, 9 

§ 23 § původní znění odděl./E

H 

+ 350, 235, 4 

§ 27 § původní znění odděl./E

H 

+ 317, 249, 20 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 38 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 39 1 + 76 poslanců  -  

§ 41 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 299, 285, 6 

§ 43 § původní znění odděl. +  

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. G § původní znění dílč.   

1 +  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

2 -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 459, 53, 47 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 16, 23, 27, 43 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců 

§ 20 

1. část celé znění kromě slov: „prostřednictvím segmentovaných proaktivních nástrojů, 

které by umožnily přístup k veškerým dokumentům v parlamentních složkách;“ 

2. část tato slova 

 
§ 32 

1. část celé znění kromě slov: „kromě toho Komisi doporučuje, aby se soustředila na řešení 

využívající otevřené zdroje, která mohou být snadno uvedena v rámci celého 

jednotného digitálního trhu;“ 

2. část tato slova 

 
§ 38 

1. část celé znění kromě slov: „vyzývá politické skupiny Evropského parlamentu a 

evropské politické strany, aby zvyšovaly počet příležitostí pro veřejnou diskuzi a 

elektronickou účast;“ 

2. část tato slova 

 
§ 41 

1. část celé znění kromě slov: „za tímto účelem navrhuje, aby byly uváženy případné 

úpravy stanov evropských politických stran, tak aby zahrnovaly a podporovaly 

postupy elektronické účasti;“ 

2. část tato slova 

 
odův. A 

1. část celé znění kromě slov: „neboť občané se od procesů politického rozhodování 

odklánějí a stále více hrozí nebezpečí, že se politika občanům odcizí;“ 

2. část tato slova 

 
odův. G 

1. část celé znění kromě slova: „lhostejnosti“ 

2. část toto slovo 

 


