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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
NPH nízká prahová hodnota (1/20 poslanců)
SPH střední prahová hodnota (1/10 poslanců)
VPH vysoká prahová hodnota (1/5 poslanců)
TAJ tajné hlasování
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1. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) ***I

Zpráva: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 516, 23, 17

Různé
Z procesních důvodů je do závěrečného aktu začleněn tento bod odůvodnění:
„Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit 
výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě 
o založení Evropského společenství pro atomovou energii.“

2. Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a 
rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I

Zpráva: Chris Davies (A9-0014/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 574, 24, 2

Různé
Z procesních důvodů je do závěrečného aktu začleněn tento bod odůvodnění:
„Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit 
výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě 
o založení Evropského společenství pro atomovou energii.“

3. Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v 
souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie ***

Doporučení: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: postup 
souhlasu

JH + 543, 30, 46

4. Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I
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Návrh nařízení (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: návrh 
Komise

JH + 618, 0, 6

Různé
Z procesních důvodů je do závěrečného aktu začleněn tento bod odůvodnění:
„Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit 
výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě 
o založení Evropského společenství pro atomovou energii.“


