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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. Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity 

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0259/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování  +  

 

 

2. Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o 

fungování Evropské unie 

Návrh rozhodnutí: B8-0503/2017 (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu)) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: kandidatura 

Simona Busuttila 

TAJ + 556, 82, 35 

 

 

3. Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu 

Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

schválení bez hlasování 

 

 

4. Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských 

produktů a potravin *** 

Doporučení: David Borrelli (A8-0254/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 665, 7, 18 
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5. Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro 

zemědělské produkty *** 

Doporučení: David Borrelli (A8-0256/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 637, 8, 46 

 

 

 

6. Provádění směrnice o mediaci 

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 606, 30, 54 

 

 

7. Fungování franšíz v maloobchodním odvětví 

Zpráva: Dennis de Jong (A8-0199/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 617, 31, 43 

 

 

8. Kosmická strategie pro Evropu 

Zpráva: Constanze Krehl (A8-0250/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 609, 66, 16 
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9. Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie 

celoživotního učení 

Zpráva: Milan Zver (A8-0252/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 577, 54, 59 

 

 

10. Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční 

nákladní dopravy ***I 

Zpráva: Karima Delli (A8-0228/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 3 výbor JH + 683, 3, 2 

 

 

 

11. Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I 

Zpráva: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 30 výbor JH + 582, 98, 9 

společné prohlášení 29 výbor  +  
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12. Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I 

Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0310/2016) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 179 výbor JH + 567, 101, 23 

prohlášení Komise 178 výbor  +  

 

 

 

13. Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení: B8-0499/2017 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

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

§ 1 1 ENF  -  

§ původní znění odděl. +  

§ 2 2 ENF  -  

§ původní znění odděl. +  

§ 3 9 PPE EH - 231, 427, 17 

3 ENF  -  

§ 7 10 PPE  -  

§ 8 4 ENF  -  

§ původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. I 5 PPE  -  

odův. N 6 PPE  -  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 1, 2 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

GUE/NGL: 

§ 8 

1. část celé znění kromě slov: „Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a 

Radu, aby pomocí bilaterálních i multilaterálních jednání přiměly“ 

2. část tato slova 
 

Různé 

Pozměňovací návrhy 7 a 8 byly vzaty zpět. 
 

 

14. Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a 

domácího násilí 

Průběžná zpráva: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-

0266/2017) 

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

poznámky 

§ 4 § původní znění dílč.   

1/EH + 454, 163, 45 

2/EH + 402, 221, 37 

3 +  

§ 9 písm. k) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 9 písm. m) § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 13 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 15 § původní znění odděl./E

H 

+ 339, 307, 25 

odův. I § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. R § původní znění odděl. +  

odův. AA § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH + 384, 276, 8 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 489, 114, 69 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: odův. R, § 15 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

odův. I 

1. část celé znění kromě slov: „a LGBTI osobám“ 

2. část tato slova 

 
odův. AA 

1. část celé znění kromě slov: „a opatření na usnadnění přístupu obětí k bydlení a 

zaměstnání“ 

2. část tato slova 

 
§ 4 

1. část celé znění kromě slov: „včetně bezpečného a legálního přerušení těhotenství“ a „a 

bezpečného a legálního přerušení těhotenství“ 

2. část „včetně bezpečného a legálního přerušení těhotenství“ 

3. část:  „a bezpečného a legálního přerušení těhotenství“ 

 
§ 9 písm. k) 

1. část celé znění kromě slov: „ jako jsou ženy se zdravotním postižením, uprchlice, oběti z 

řad dětí, těhotné ženy, lesbické a bisexuální ženy a transgender a intersexuální osoby 

a osoby, které potřebují dodatečnou podporu,“ 

2. část tato slova 

 
§ 9 písm. m) 

1. část celé znění kromě slov: „vzdělávacích programů o sexualitě a vztazích“ 

2. část tato slova 
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§ 13 

1. část „žádá Komisi, aby přepracovala současně platné rámcové rozhodnutí EU o boji proti 

některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva,“ 

2. část „tak aby zahrnovalo sexismus, trestné činy páchané na základě předsudků a 

podněcování k nenávisti z důvodu sexuální orientace, genderové identity a 

pohlavních znaků;“ 
 

 

15. Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové 

řetězce 

Zpráva: Maria Arena (A8-0269/2017) 

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

poznámky 

§ 46 § původní znění dílč.   

1/EH + 159, 322, 188 

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 497, 124, 56 

 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 46 

1. část „varuje před negativními dopady obchodní expanze a liberalizace na kvalitu 

zaměstnanosti a také před rizikem nárůstu obchodování s lidmi za účelem nucené 

práce;“ 

2. část „zdůrazňuje, že ženy často trpí nejvíce a že v jejich případě dochází k obchodování s 

lidmi za účelem nucené práce velmi často současně s obchodováním s lidmi za 

účelem sexuálního vykořisťování a s vraždami žen;“ 
 

Různé 

V bodě 21 má výraz „ISO 2600“ znít takto: „ISO 26000“. 

 


