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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. Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem 

(přistoupení Chorvatska) *** 

Doporučení: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení 

Chorvatska) *** 

Doporučení: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro 

finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz *** 

Doporučení: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 561, 33, 77 

 

 

 

4. Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) *** 

Doporučení: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 617, 57, 5 

 

 

 

5. Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 
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Zpráva: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 570, 70, 36 

 

 

6. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům 

Zpráva: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

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

poznámky 

§ 6 5 S&D  +  

§ 20 10 S&D EH - 290, 355, 33 

za § 20 11 S&D EH + 373, 246, 58 

§ 25 12 S&D EH + 330, 323, 23 

§ 35 6 S&D  +  

§ původní znění dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

za § 50 3 EFDD  -  

§ 51 13 S&D EH + 361, 286, 25 

za § 53 4 EFDD  +  

§ 56 14 S&D EH - 240, 404, 33 

§ 69 7 S&D  +  

§ 71 15 S&D  -  

§ 72 1 Verts/ALE  +  

za § 72 2 Verts/ALE  +  

§ 85 8 S&D EH - 299, 355, 24 

za odův. F 9 S&D EH + 371, 279, 27 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 553, 67, 56 
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Žádosti o dílčí hlasování 

S&D: 

§ 35 

1. část celé znění kromě slov: „s nejvyšším počtem oznámených nesrovnalostí – 

Rumunsko, Itálii, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Portugalsko a Litvu –“ 

2. část tato slova 
 

 

7. Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové 

bezpečnosti 

Zpráva: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

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

poznámky 

§ 36 2 + 76 poslanců  +  

§ 65 § původní znění odděl. +  

§ 75 3 + 76 poslanců EH - 230, 435, 5 

§ 79 § původní znění odděl. +  

§ 115 § původní znění odděl. +  

§ 117 § původní znění odděl./E

H 

- 321, 333, 16 

§ 119 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

bod odůvodnění AI 1 + 76 poslanců  +  

bod odůvodnění D § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 372, 295, 8 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 623, 33, 20 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 65, 79, 115, 117 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

bod odůvodnění D 
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1. část „vzhledem k tomu, že podle nedávných studií je na každý vyrobený kilogram 

potravin vypouštěno do atmosféry 4,5 kg CO2; vzhledem k tomu, že přibližně 89 

milionů tun potravinového odpadu, který v Evropě vzniká, vytváří 170 milionů tun 

ekvivalentu CO2 za rok, což lze rozdělit takto: potravinový průmysl 59 milionů tun 

ekvivalentu CO2 za rok, domácí spotřeba 78 milionů tun ekvivalentu CO2 za rok, 

ostatní 33 milionů tun ekvivalentu CO2 za rok; vzhledem k tomu, že výroba oněch 

30 % potravin, které nejsou spotřebovány, znamená o 50 % vyšší spotřebu vodních 

zdrojů pro zavlažování,“ 

2. část „zatímco výroba jednoho kilogramu hovězího masa vyžaduje 5 až 10 tun vody;“ 

 
§ 119 

1. část „pevně doufá, že povinnost vykládky uvedená ve společné rybářské politice, která je 

v současné době postupně zaváděna, povede k používání selektivnějšího rybářského 

vybavení a postupů rybolovu a v konečném důsledku i ke snížení množství ryb 

vhazovaných zpět do moře;“ 

2. část „poznamenává však, že povinnost vykládky se nevztahuje na všechny ryby, a proto 

je třeba přijmout další opatření;“ 
 

 

8. Hodnocení vnějších aspektů uplatňování celních předpisů a managementu jako 

nástroje pro usnadnění obchodu a boj proti nezákonnému obchodu 

Zpráva: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 468, 89, 82 

 


