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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. Uganda, zatčení poslanců opozice 

Návrhy usnesení: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-
0378/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0364/2018 

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

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua 

Návrhy usnesení: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-
0381/2018, B8-0382/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § původní znění odděl. +  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Žádosti o oddělené hlasování 

PPE: § 10 
 

Různé 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0371/2018. 
 

 

3. Kambodža, zejména případ Kema Sokhy 

Návrhy usnesení: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-

0377/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0366/2018 

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

za § 9 1 GUE/NGL  -  

za § 10 2 GUE/NGL  -  

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Různé 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0366/2018. 
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4. Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií * 

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 541, 21, 17 

 

 

5. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, 

institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů ***I 

Zpráva: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

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

poznámky 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 118 výbor JH + 527, 51, 27 

 119 výbor  +  

 

 

 

6. Jednotná digitální brána ***I 

Zpráva: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

174 EFDD JH - 55, 534, 18 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 173 výbor JH + 539, 61, 17 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

EFDD: pn. 174 
 

 

7. Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších 

hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 

povinnosti osvobozeni (Kosovo*) ***I 
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Zpráva: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: rozhodnutí 

zahájit 

interinstitucionální 

jednání 

JH + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce 

EU 

Návrhy usnesení: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-
0394/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0388/2018 

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

za § 3 4 ENF JH - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL JH - 177, 311, 137 

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 289, 329, 14 

za odův. C 1 ENF JH - 82, 540, 9 

2 ENF JH - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE EH + 354, 277, 3 

za odův. D 3 ENF JH - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL JH - 183, 309, 135 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: odův. C (2. část) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

odův. C 

1. část celé znění kromě slov: „a vzhledem k tomu, že tyto jevy“ a „a do jisté míry jsou 

nepředvídatelné a nevyhnutelné;“ 

2. část tato slova 
 

 

9. Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic 

Návrhy usnesení: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-

0389/2018 

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

poznámky 

Společný návrh usnesení RC-B8-0384/2018 

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

hlasování: usnesení (celé znění) EH + 320, 277, 34 

Návrhy usnesení politických skupin 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Různé 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0384/2018. 
 



P8_PV(2018)09-13(VOT)_CS.docx 7 PE 628.014 

 

10. Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství 

Zpráva: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

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

poznámky 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF JH - 76, 544, 5 

§ 33 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3 -  

odův. P 3 EFDD  -  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 597, 15, 25 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 2 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

Verts/ALE: 

§ 33 

1. část celé znění kromě slov: „rybářských zařízení a“ a „aby se na odpad posbíraný během 

čištění nevztahoval žádný systém úhrady nákladů a“ 

2. část „rybářských zařízení a“ 

3. část: „aby se na odpad posbíraný během čištění nevztahoval žádný systém úhrady nákladů 

a“ 
 

 

11. Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických 

látek, výrobků a odpadů 

Návrh usnesení: B8-0363/2018 

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

poznámky 

Návrh usnesení B8-0363/2018 

(výbor ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE EH + 414, 213, 8 

hlasování: usnesení (celé znění)  +  
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12. Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci 

Zpráva: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

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

poznámky 

§ 63 § původní znění odděl./E

H 

+ 367, 250, 16 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 589, 12, 36 

 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 63 
 

 

13. Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU 

Zpráva: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: usnesení 

(celé znění) 

JH + 525, 32, 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin 

Zpráva: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

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

poznámky 

§ 5 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

3/EH + 312, 300, 24 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

za § 7 2 GUE/NGL JH + 360, 243, 26 

§ 8 § původní znění dílč.   

1 +  

2 -  

§ 16 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 293, 329, 2 

§ 29 § původní znění dílč.   

1 +  

2/EH - 186, 443, 2 

§ 32 § původní znění dílč.   

1/EH + 317, 282, 26 

2/JH - 190, 415, 16 

3/EH + 324, 263, 44 

za § 34 1 PPE dílč.   

1 +  

2 +  

za § 36 3 GUE/NGL JH + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL JH + 311, 289, 31 

za § 39 5 GUE/NGL JH - 97, 440, 94 

§ 42 § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH - 210, 399, 22 

odův. A § původní znění dílč.   

1 +  

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

poznámky 

3 +  

odův. C § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. J § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 529, 34, 63 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: § 32 (2. část), 42 (2. část) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

PPE: 

§ 8 

1. část „připomíná, že obecnou zásadou Unie stanovenou v článku 191 Smlouvy o 

fungování Evropské unie je zásada obezřetnosti, jejímž cílem je zajistit vysokou 

úroveň ochrany životního prostředí díky preventivnímu rozhodování“ 

2. část „v případě jakéhokoliv rizika; opakuje, že zásada předběžné opatrnosti není jasně 

uplatňována v obecném kontextu analýzy rizik pesticidů;“ 

 
odův. A 

1. část „vzhledem k tomu, že hodnocení provádění nařízení (ES) č. 1107/2009 (dále jen 

„nařízení“) ukázalo,“ 

2. část „že cíle ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí nejsou plně dosaženy a“ 

3. část: „a že je možné dosáhnout zlepšení v zájmu dosažení všech cílů nařízení;“ 

 
odův. C 

1. část celé znění kromě slov: „se jeví jako neuspokojivé a“ 

2. část tato slova 

 
odův. J 

1. část „vzhledem k tomu, že se zjistilo, že hlavním faktorem ovlivňujícím hodnocení 

účinných látek je efektivita příslušných orgánů jednotlivých států; vzhledem k tomu, 

že mezi členskými státy existují podstatné rozdíly, pokud jde o dostupné odborné 

znalosti a zaměstnance; vzhledem k tomu, že nařízení a příslušné podpůrné právní 

požadavky nejsou ve všech členských státech jednotně prováděny,“ 

2. část „což má významné důsledky v oblasti zdraví a životního prostředí;“ 

 

GUE/NGL: 

pn. 1 

1. část celé znění kromě slova: „přísným“ 

2. část toto slovo 



P8_PV(2018)09-13(VOT)_CS.docx 11 PE 628.014 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1. část celé znění kromě slov: „vítá v této souvislosti skutečnost, že Komise ve svém 

hodnocení REFIT obecného potravinového práva dospěla k závěru, že Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl vysoce transparentní a sdílel údaje 

v mezích přísných pravidel důvěrnosti stanovených spolunormotvůrci;“ 

2. část tato slova 

 
§ 29 

1. část celé znění kromě slova: „vždy“ 

2. část toto slovo 

 
§ 32 

1. část „vyjadřuje znepokojení nad malým počtem nových látek, které byly schváleny,“ 

2. část „ vzhledem k tomu, že současně byly z trhu jiné látky staženy;“ 

3. část: „zdůrazňuje význam vhodného souboru přípravků na ochranu rostlin pro zemědělce 

s cílem zabezpečit dodávku potravin v EU;“ 

 
§ 42 

1. část „vítá způsob, jakým Komise vykládá zásadu předběžné opatrnosti, jak je vyjádřeno 

v hodnocení REFIT obecného potravinového práva, zejména která není alternativou 

k přístupu založenému na řízení rizik, ale spíše zvláštní formou řízení rizik; 

připomíná, že tento názor podporují i rozsudky Soudního dvora EU;“ 

2. část „vyzývá Komisi, aby posoudila, zda mezní kritéria stanovená nařízením v této 

souvislosti plní svůj účel;“ 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1. část „je znepokojen skutečností, že nařízení nebylo účinně provedeno“ 

2. část „a že jeho cílů, pokud jde o zemědělskou výrobu a inovace, proto není v praxi 

dosahováno;“ 

3. část: „zdůrazňuje skutečnost, že počet účinných látek pesticidů klesá, částečně kvůli 

nízkému stupni inovací;“ 
 

 

15. Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu 

Zpráva: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

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

poznámky 

§ 22 § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

za § 33 1 + 76 poslanců JH + 305, 279, 20 

§ 37 § původní znění JH - 248, 340, 4 
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

§ 42 § původní znění JH + 347, 223, 36 

odův. E § původní znění dílč.   

1 +  

2/JH + 310, 279, 4 

odův. O § původní znění dílč.   

1 +  

2 +  

odův. Q § původní znění odděl./E

H 

+ 366, 188, 23 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 464, 69, 17 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

S&D, Verts/ALE:   pn. 1, § 37, 42, odův. E (2. část) 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

+ 76 poslanců: § 37, 42, odův. Q 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

+ 76 poslanců: 

§ 22 

1. část celé znění kromě slov: „aby se skoncovalo s jejich záměnou se značkovými 

výrobky;“ 

2. část tato slova 

 
odův. E 

1. část celé znění kromě slov: „za všech okolností anebo“ a „vzhledem k tomu, že podle 

zjištění Komise, pokud je určitá praktika uvedena v příloze I směrnice, zvyšuje se 

právní jistota, a tedy i spravedlivost hospodářské soutěže mezi výrobci na trhu;“ 

2. část tato slova 

 
odův. O 

1. část „vzhledem k tomu, že všichni spotřebitelé v EU mají stejná práva a že na základě 

analýz bylo zjištěno, že někteří výrobci prodávají pod stejnou značkou stejně 

vypadající výrobky různé jakosti, kdy některé výrobky v různých zemích obsahují 

menší množství hlavní suroviny nebo méně kvalitní suroviny nahrazující kvalitnější 

ingredience, což může zákazníky klamat; vzhledem k tomu, že tento problém je více 

rozšířen v členských státech, které se připojily k EU po roce 2004;“ 
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2. část „vzhledem k tomu, že na základě analýz byly zjištěny případy, kdy se stejné výrobky 

nebo zdánlivě stejně vypadající výrobky, výrobky nižší jakosti nebo odlišné chuti, 

konzistence či jiných smyslových vlastností prodávaly za cenu, jež se v jednotlivých 

zemích výrazně lišila; vzhledem k tomu, že i kdyby se nejednalo o porušování zásad 

svobodného tržního hospodářství nebo stávajících předpisů týkajících se označování 

potravin či jiných předpisů v oblasti potravin, jedná se o zneužívání identity značek, 

a tudíž o praxi, která brání uplatňování zásady rovného zacházení se všemi 

spotřebiteli;“ 

 


