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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. Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích 

Návrhy usnesení: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-
0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0543/2017 

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

za § 3 3 GUE/NGL  -  

za odův. H 1 GUE/NGL  -  

za odův. Q 2 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře 

Mykoly Semeny 

Návrhy usnesení: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0545/2017 

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Různé 

Elisabetta Gardini vzala zpět svůj podpis z návrhu usnesení B8-0557/2017. 
 

 

3. Situace na Maledivách 

Návrhy usnesení: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-
0560/2017, B8-0561/2017 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0549/2017 

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

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

§ 14 § původní znění dílč.   

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

poznámky 

2 +  

§ 15 
§ 

původní znění  + pozměněn ústně 

odův. C 
§ 

původní znění  + pozměněn ústně 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žádosti o dílčí hlasování 

ECR: 

§ 5 

1. část celé znění kromě slov: „vyzývá ke všeobecnému zrušení tohoto trestu;“ 

2. část tato slova 

 

GUE/NGL 

§ 14 

1. část „vyzývá EU, aby v plné míře využívala všechny nástroje, které má k dispozici, v 

zájmu podpory dodržování lidských práv a demokratických zásad na Maledivách,“ 

2. část „a to i tím, že zváží zavedení dočasných individuálně cílených sankcí proti osobám, 

které ohrožují lidská práva;“ 
 

Různé: 

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k § 15, kterým se tento bod vypouští, a 

následující ústní pozměňovací k bodu odůvodnění C: 

„C. vzhledem k tomu, že dochází k oslabování politických a občanských svobod, svévolnému 

zadržování vedoucích představitelů opozice, útokům na sdělovací prostředky, rostoucí náboženský 

konzervatismus vede k poklesu náboženské svobody a tolerance a prezident Abdalláh Jamín, 

bývalý vůdce Pokrokové strany Malediv, a jeho vláda usilují o pevnější uchopení moci;“ 
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4. Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce *** 

Doporučení: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích 

Zpráva: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

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

poznámky 

alternativní návrh 

usnesení 

1 ENF JH - 81, 524, 32 

§ 7 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 12 § původní znění odděl./E

H 

+ 287, 259, 89 

hlasování: usnesení výboru LIBE JH + 474, 109, 34 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

poslanci: § 12 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

poslanci: 

§ 7 

1. část celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že počet vězněných osob má tendenci 

narůstat týmž tempem, jako narůstá kapacita vězeňských zařízení,“ 

2. část tato slova 

 


