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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 

 



P8_PV(2018)06-12(VOT)_CS.docx 2 PE 624.039 

1. Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii 

Zpráva: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 601, 43, 27 

 

Různé 

Bod odůvodnění L zní takto:  

„L. vzhledem k tomu, že podle nedávné studie zadané Parlamentem se dopad rekreačního rybolovu 

může mezi rybími populacemi lišit a dosahovat 2 % (u makrely) až 43 % (u tresky polak) celkového 

úlovku.“ 

Bod odůvodnění X zní takto: 

„X. vzhledem k tomu, že rekreační úlovky představují v některých případech značnou část celkové 

úmrtnosti dané populace a že by se proto měly zohledňovat při stanovování rybolovných práv; 

vzhledem k tomu, že podle nedávné studie zadané Parlamentem  se odhadovaný procentní přínos 

mořského rekreačního rybolovu k celkovým úlovkům může značně měnit v závislosti na cílových 

druzích – od 2 % u makrely až po 43 % u tresky polak;“ 

 

2. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u 

OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I 

Zpráva: Werner Langen (A8-0181/2018) 

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

poznámky 

celé znění 1 výbor  +  

hlasování: návrh Komise JH + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro 

bezpečnost letectví ***I 

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 382 výbor JH + 558, 71, 48 
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4. Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I 

Zpráva: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 47 výbor JH + 612, 56, 11 

prohlášení Komise 48 výbor  +  

 

 

5. Modernizace vzdělávání v EU 

Zpráva: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

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

poznámky 

§ 32 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 79 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 97 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

§ 136 § původní znění odděl./E

H 

+ 473, 158, 37 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 532, 75, 71 
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Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 136 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

§ 32 

1. část „potvrzuje, že je nutné, aby vzdělávací systémy na všech úrovních respektovaly 

genderové hledisko, které navíc zohlední potřeby osob trpících různými formami 

diskriminace,“ 

2. část „včetně osob se zdravotním postižením, osob, které se identifikují jako osoby 

LGBTI, a příslušníků marginalizovaných komunit;“ 

 
§ 79 

1. část „vyzývá k posílení spolupráce mezi členskými státy v oblasti modernizace 

vzdělávání;“ 

2. část „naléhavě vyzývá členské státy, aby začaly provádět zásady evropského pilíře 

sociálních práv, které umožňují prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a 

celoživotního učení snížit nerovnosti v Evropě;“ 

 
§ 97 

1. část „vyzývá členské státy, aby bojovaly proti genderovým stereotypům ve vzdělávání, 

s cílem zajistit, aby měly ženy stejné příležitosti a stejnou svobodu volby povolání, 

které chtějí vykonávat; je v tomto ohledu znepokojen přetrvávajícími stereotypy v 

učebních materiálech v některých členských státech a různými očekáváními učitelů, 

pokud jde o chování dívek a chlapců; poukazuje na to, že s cílem odstranit veškeré 

překážky, které studentům brání v rozvinutí jejich plného potenciálu bez ohledu na 

jejich pohlaví, je zapotřebí začlenit uplatňování zásady rovnosti žen a mužů 

do základního i pokračujícího vzdělávání učitelů i do výukových postupů;“ 

2. část „vyzývá členské státy, aby byla při prosazování rovnosti žen a mužů v učebních 

osnovách a systémech regionálních vzdělávacích systémů zaměřena zvláštní 

pozornost na nejvzdálenější regiony, a to s ohledem na vysokou míru násilí 

páchaného na ženách, která tam byla zaznamenána; poukazuje na to, že vzdělávací 

systémy na všech úrovních by měly obsahovat hledisko rovnosti žen a mužů a 

přihlížet k potřebám osob vystavených diskriminaci;“ 
 

 

6. Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví 

akvakultury 

Zpráva: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 605, 38, 30 

 


