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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. Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity 

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: návrh 

rozhodnutí 

 +  

 

 

2. 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 ***I 

Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 611, 20, 11 

 

 

3. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví 

podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti 

Středomoří (PRIMA) *** 

Doporučení: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 566, 64, 17 

 

 

 

4. Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě *** 

Doporučení: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

hlasování: schválení JH + 583, 42, 23 
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5. Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního 

území Unie * 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 569, 12, 71 

 

 

6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost 

EGF/2018/001 NL/Finanční služby 

Zpráva: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (požadovány hlasy většiny všech poslanců Parlamentu a 3/5 
odevzdaných hlasů) 

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

jediné hlasování JH + 573, 68, 10 

 

 

7. Poskytování audiovizuálních mediálních služeb ***I 

Zpráva: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

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

poznámky 

návrh na zamítnutí návrhu Komise 

návrh na zamítnutí 

návrhu Komise 

84 EFDD JH - 138, 478, 37 

předběžná dohoda 

předběžná dohoda 83 výbor JH + 452, 132, 65 

návrh legislativního aktu 

celé znění 83OČ výbor  ↓  

pozměňovací návrhy 

příslušného výboru – 

hlasování najednou 

1-42 

44-66 

70-82 

výbor  ↓  

čl. 1 § 1 bod 1 písm. b) 85Z EFDD JH ↓  
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 

poznámky 

směrnice 2010/13/EU 

čl. 1 § 1 písm. aa) 
83OČ výbor  ↓  

43 výbor  ↓  

čl. 1 § 8 

směrnice 2010/13/EU 

článek 6 

83OČ výbor dílč.   

1 ↓  

 ↓  

čl. 1 § 9 

směrnice 2010/13/EU 

za článkem 6 

83OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

čl. 1 § 10 

směrnice 2010/13/EU 

článek 6a 

83OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

čl. 1 § 11 

směrnice 2010/13/EU 

článek 7 

83OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

čl. 1 § 1 bod 11 před 

písm. a) 

směrnice 2010/13/EU 

čl. 9 § 1 za písm. d) 

87 EFDD  ↓  

čl. 1 § 1 za bod 12 

směrnice 2010/13/EU 

čl. 10 za § 2 

88 EFDD  ↓  

čl. 1 § 1 za bod 12 

směrnice 2010/13/EU 

čl. 10 § 4 

83OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

čl. 1 § 1 bod 15 

směrnice 2010/13/EU 

článek 13 

86Z EFDD JH ↓  

83OČ výbor dílč.   

1/JH ↓  

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

poznámky 

67 výbor  ↓  

68 výbor  ↓  

69 výbor  ↓  

čl. 1 § 1 bod 19 

směrnice 2010/13/EU 

za kapitolou IX článek 

28b 

83OČ výbor dílč.   

1 ↓  

2 ↓  

odův. 18 83OČ výbor JH ↓  

odův. 19 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 20 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 21 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 22 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 28 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 29 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 30 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 34 83OČ výbor odděl. ↓  

odův. 35 83OČ výbor JH ↓  

odův. 36 83OČ výbor dílč.   

1/JH ↓  

2 ↓  

hlasování: návrh Komise JH ↓  

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

ENF: pn. 83OČ: odův. 18, 35, 36 (1. část); pn. 83OČ: čl. 1 odst. 9 [článek 6] (2. část); pn. 

83OČ: čl. 1 odst. 18 [článek 13] (1. část); 

EFDD: pn. 84, 85, 86 
 

Žádosti o oddělené hlasování 

ENF: pn. 83OČ: odův. 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

pn. 83OČ odův. 36 
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1. část „Aby zajistily odpovídající úroveň investic do evropských děl, měly by mít členské 

státy možnost ukládat poskytovatelům mediálních služeb usazeným na svém území 

finanční povinnosti. Tyto povinnosti mohou mít podobu přímých příspěvků na 

výrobu evropských děl a nabývání práv k těmto dílům. Členské státy by rovněž 

mohly zavést odvody do fondů na základě příjmů z audiovizuálních mediálních 

služeb, které jsou poskytovány na jejich území a zaměřeny na toto území. Tato 

směrnice objasňuje, že vzhledem k přímé vazbě mezi finančními povinnostmi a 

odlišnou kulturní politikou jednotlivých členských států je členskému státu rovněž 

povoleno ukládat takové finanční povinnosti poskytovatelům mediálních služeb 

usazeným v jiném členském státě, kteří se zaměřují na jeho území.“  

2. část „V tomto případě by finanční povinnosti měly být účtovány pouze ve vztahu k 

příjmům získaným prostřednictvím diváků v členském státě, na nějž jsou služby 

zaměřeny. Poskytovatelé mediálních služeb, kteří jsou povinni přispívat do systémů 

určených na financování filmů v členském státě, na nějž jsou služby zaměřeny, by 

měli být schopni obdržet bez diskriminace podporu dostupnou poskytovatelům 

mediálních služeb z příslušných systémů určených na financování filmů, a to i v 

případě, že nejsou v tomto členském státě usazeni.“ 

 
pn. 83OČ čl. 1 odst. 9 [článek 6] 

1. část celé znění kromě čl. 6 odst. 1 písm. b) 

2. část čl. 6 odst. 1 písm. b) 

 
pn. 83OČ čl. 1 odst. 10 [článek 6a] 

1. část čl. 6a odst. 1, 2 

2. část čl. 6a odst. 3, 4 

 
pn. 83OČ čl. 1 odst. 11 [článek 7] 

1. část celé znění kromě čl. 7 odst. 2, 3, 4 

2. část čl. 7 odst. 2, 3, 4 

 
pn. 83OČ čl. 1 odst. 13 [článek 9] 

1. část celé znění kromě čl. 9 odst. 1 písm. g) § 4 

2. část čl. 9 odst. 1 písm. g) § 4 

 
pn. 83OČ čl. 1 odst. 14 písm. b) [článek 10 § 4] 

1. část celé znění kromě slov: „Členské státy mohou zakázat, aby se sponzorské logo 

objevovalo během pořadů pro děti“ 

2. část tato slova 

 
pn. 83OČ čl. 1 odst. 18 [článek 13] 

1. část čl. 13 odst. 1, 2 

2. část čl. 13 odst. 3 až 7 

 
pn. 83OČ čl. 1 odst. 23 [kapitola IXa] 

1. část celé znění kromě čl. 28a odst. 1 a 2 a čl. 28b odst. 3 písm. h) a odstavec za písm. j) 

2. část čl. 28a odst. 1 a 2 a čl. 28b odst. 3 písm. h) a odstavec za písm. j) 
 

 

8. Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018: zrušení rezervy související s 

podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení 

evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost 

a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v 

souvislosti s iniciativou WiFi4EU 
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Zpráva: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

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

poznámky 

§ 1 1Z GUE/NGL JH - 46, 558, 47 

§ původní znění dílč.   

1/JH + 578, 41, 31 

2 +  

za § 2 2 GUE/NGL JH - 301, 328, 27 

§ 4 3rev GUE/NGL JH - 281, 337, 39 

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 544, 28, 74 

 

Žádosti o jmenovité hlasování 

GUE/NGL: pn. 1, 2, 3 

ENF: §1 (1. část) 
 

Žádosti o dílčí hlasování 

ENF: 

§ 1 

1. část „bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2018 předložený Komisí, který je 

věnován zrušení prostředků na platby i prostředků na závazky z rezervy pro Turecko 

v rámci IPA II,“ 

2. část „navýšení prostředků na závazky v evropském nástroji sousedství a prostředků na 

platby v rámci humanitární pomoci a rozšíření plánu pracovních míst INEA v 

kontextu iniciativy WiFi4EU;“ 

 


