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PRÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVANIA 

Použité skratky a značky 

+ prijatý 

- zamietnutý 

↓ prepadol 

VS vzatý späť 

HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa) 

EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa) 

HPČ hlasovanie po častiach 

OH oddelené hlasovanie 

PN pozmeňujúci návrh 

KPN kompromisný pozmeňujúci návrh 

ZČ zodpovedajúca časť 

V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia 

= zhodné pozmeňujúce návrhy 

ods. odsek 

čl. článok 

odôv. odôvodnenie 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom 

východe 

Návrhy uznesení: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-

0262/2015, B8-0264/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0240/2015  

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

ods. 4 ods. pôvodný text HPM + 552, 67, 8 

od ods. 6 1 GUE/NGL  -  

od ods. 10 2 GUE/NGL  -  

od ods. 17 3 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL, EFDD: ods. 4 
 

Iné 

Anna Záborská (skupina PPE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0259/2015. 

Afzal Khan a Hugues Bayet (skupina S&D) tiež podpísali návrh uznesenia B8-0264/2015. 

Biljana Borzan (skupina S&D) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0240/2015). 
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2. Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí 

Návrhy uznesení: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-
0263/2015, B8-0266/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0241/2015  

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

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie L ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 626, 4, 11 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odôv. L 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 1 

1. časť Text ako celok okrem slov „vytvorili prechodnú vládu národnej jednoty“ 

 

2. časť tieto slová 

 
ods. 11 

1. časť „víta prijatie ... okamžité vykonávanie“ 

2. časť „zdôrazňuje, že je potrebné ... vážne ohrození;“ 
 

Iné 

Afzal Khan a Hugues Bayet (skupina S&D) tiež podpísali návrh uznesenia B8-0266/2015. 

Anna Záborská (skupina PPE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0260/2015. 

Biljana Borzan (skupina S&D) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0241/2015). 
 

 

3. Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy 

Návrhy uznesení: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-
0269/2015, B8-0270/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0242/2015  

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

ods. 2 4 PPE  -  

ods. 3 5 PPE  -  

ods. 12 ods. pôvodný text OH +  

ods. 13 1 EFDD  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 315, 307, 20 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. A 2 PPE  -  

odôv. M 3 PPE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR, PPE: odseky 12 a 16 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 16 

1. časť Text ako celok okrem slov „dobrovoľné a nedobrovoľné“ 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

ods. 13 

1. časť „zdôrazňuje význam ... pôdy v Tanzánii,“ 

2. časť „a žiada, aby ... monitoroval tieto operácie;“ 

 
ods. 14 

1. časť „vyzýva Komisiu ... podporovali ľudské práva“ 

2. časť „a riešili problémy spojené so zaberaním pôdy;“ 
 

Iné 

Biljana Borzan (skupina S&D) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0242/2015). 

Anna Záborská (skupina PPE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0268/2015. 

Afzal Khan a Hugues Bayet (skupina S&D) tiež podpísali návrh uznesenia B8-0270/2015. 
 

 

4. Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v 

Rusku 

Návrhy uznesení: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-
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0252/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0239/2015  

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

ods. 19 1 PPE HPM + 568, 38, 34 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 361, 245, 36 

2/EH - 102, 519, 17 

odôv. N ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odôv. N 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 20 

1. časť „vyzýva ruské orgány ... poctivému vyšetrovaniu“ 

2. časť „žiada nezávislé ... lietadla Tu-154; 
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Iné 

Beata Gosiewska (skupina ECR) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0249/2015. 

Afzal Khan (skupina S&D) tiež podpísal návrh uznesenia B8-0250/2015. 

Inese Vaidere a Artis Pabriks (skupina PPE) tiež podpísali spoločný návrh uznesenia RC-B8-

0239/2015. 

Jerzy Buzek (skupina PPE) stiahol svoj podpis v súvislosti so spoločným návrhom uznesenia RC-B8-

0239/2015. 
 

 

5. Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament 

Správa: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 5 GUE/NGL  -  

ods. 3 6 GUE/NGL  -  

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 483, 108, 58 

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 444, 124, 78 

ods. 9 7 GUE/NGL  -  

ods. 13 4 PPE, S&D  +  

ods. 18 8 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 18 1 Verts/ALE HPM + 550, 53, 46 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 9 GUE/NGL  -  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 31 10 GUE/NGL  -  

ods. 34 11 GUE/NGL HPM - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 513, 118, 9 

2/HPM + 505, 122, 8 

3/HPM + 511, 126, 6 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 508, 109, 22 

3/HPM + 572, 44, 30 

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 507, 125, 15 

2/HPM + 457, 156, 29 

od ods. 36 14 ECR  + ústna zmena 

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 47 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE HPM + 539, 45, 45  

ústna zmena 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 59 3 Verts/ALE HPM + 501, 112, 28 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 436, 145, 64 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: ods. 5, 6, 36 a PN 11 

Verts/ALE: PN 1, 2 a 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 34 

1. časť „podporuje sankcie ... od plnenia Minskej dohody,“ 

2. časť „ale môžu sa ... medzinárodné povinnosti;“ 

3. časť „vyzýva Komisiu ... jednotné vykonávanie;“ 

 
ods. 35 

1. časť „zdôrazňuje potrebu ... voči Rusku;“ 

2. časť „vyzýva kandidátske krajiny ... územnej celistvosti jeho susedov;“ 

3. časť „je presvedčený, že dobré vzťahy ... medzinárodné právo;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 18 

1. časť Text ako celok okrem slov „zdôrazňuje, že dôveryhodná zahraničná politika ... 

účinnú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP);“ a „víta odhodlanie 

VP/PK ... ministrov obrany;“" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 20 

1. časť Text ako celok okrem zarážok 2, 3,4 a 6 

2. časť zarážky 2, 3, 4 a 6 

 
ods. 22 

1. časť text ako celok okrem slov „žiada, aby boli ... útokom v kybernetickom priestore;“ a 

„víta stratégiu EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti ... hromadného sledovania do 

autoritárskych režimov;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 36 

1. časť text ako celok okrem slov „v záujme upevnenia vzájomnej spolupráce by sa NATO 

aj “vyzýva na spoluprácu ... NATO v tejto veci;“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 39 

1. časť Text ako celok okrem slov „Jordánska a Maroka;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 44 

1. časť text ako celok okrem slov „a jej úsilie o porazenie IŠ vojenskými prostriedkami“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 52 

1. časť Text ako celok okrem slov „že medzi EÚ a NATO by sa mala posilniť spolupráca a“ 

2. časť tieto slová 
 

Iné 

Skupina Verts/ALE vypustila tieto slová z textu PN 3.  

„považuje za hlboko poľutovaniahodné, že po prvý raz od vytvorenia Medzinárodného trestného súdu 

EÚ nevydala vyhlásenie, v ktorom víta ratifikáciu Rímskeho štatútu treťou krajinou, konkrétne 

Palestínou, a naliehavo žiada EÚ, aby vyjadrila tomuto pozitívnemu vývoju verejné uznanie;“ 

naliehavo žiada EÚ, aby odsúdila všetky represívne opatrenia namierené proti Palestíne za to, že 

uplatnila svoje legitímne právo na ratifikáciu tejto zmluvy;“ 

 

Arnaud Danjean predložil tento ústny PN k odseku 47: 

47. „zdôrazňuje skutočnosť, že v mnohých oblastiach sa musí vo vonkajšej politike Únie voči južným 

susedom nadviazať vzťah aj s Afrikou; domnieva sa, že Afrika, a najmä oblasť Sahel – Sahara, je 

strategicky ohrozená, a žiada primeranú reakciu EÚ na túto hrozbu vrátane opatrení v oblasti 

hospodárskeho rozvoja, demokracie, právneho štátu, vzdelávania a bezpečnosti; berie na vedomie 

neustály nárast kriminálnej činnosti teroristov z organizácie al-Kaída v islamskom Maghrebe (AQIM), 

Al- Mourabitoun ako spojenie Hnutia za jednotu a džihád v západnej Afrike (MUJAO) a Brigády 

maskovaných Mochtara Belmochtara, a skupiny Boko Haram; zdôrazňuje, že je nevyhnutné 

vykonávať odporúčania stratégie EÚ pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel, a vyzýva Komisiu, aby 

vykonala posúdenie tejto stratégie;“ 

 

Elmar Brok predložil tento ústny PN k PN 2: 

50. „vyjadruje presvedčenie, že Spojené štáty americké sú kľúčovým strategickým partnerom EÚ, 

a nabáda na užšiu koordináciu v oblasti zahraničnej politiky EÚ pri podpore medzinárodného práva a 

presadzovaní spoločných prístupov k výzvam v susedstve EÚ a na celosvetovej úrovni, pričom sa 

zabezpečí rovnaké postavenie so Spojenými štátmi americkými; podčiarkuje strategický charakter 

Transatlantického obchodného a investičného partnerstva, ktoré má potenciál umožniť 

transatlantickým partnerom stanoviť globálne normy v oblasti práce, zdravia, životného prostredia a 

duševného vlastníctva, a posilniť globálne riadenie; v tejto súvislosti vyzýva na väčšiu otvorenosť a 

transparentnosť pri rokovaniach a na zapojenie všetkých zainteresovaných strán do všetkých fáz 

procesu; vyjadruje presvedčenie, že Latinská Amerika je pre EÚ dôležitým partnerom a že by sa mali 

rozvinúť rôzne formy trojstrannej transatlantickej spolupráce;“ 

 

Charles Tannock predložil tento ústny PN k PN 14: 

38. „naliehavo žiada vedúcich predstaviteľov EÚ a členské štáty, aby zaručili bezpečnosť a slobodu 

kresťanov a iných náboženských a etnických menšinových skupín, ktoré sa stretávajú s narastajúcou 

diskrimináciou a prenasledovaním a ocitli sa v krížovej paľbe;  vyzýva ESVČ a členské štáty, aby 

zabezpečili, že budúce dvojstranné dohody budú zahŕňať účinné monitorovacie mechanizmy na 

ochranu ľudských práv náboženských menšín a účinné vykonávanie usmernení EÚ, pokiaľ ide 

podporu a ochranu slobody náboženského vyznania alebo viery;“ 
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6. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a 

politika Európskej únie v tejto oblasti 

Správa: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od ods. 1 8 GUE/NGL  -  

od ods. 3 9 GUE/NGL  -  

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 440, 175, 33 

od ods. 22 7 viac než 40 

poslancov 

 -  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 67 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 77 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 79 ods. pôvodný text OH +  

ods. 83 ods. pôvodný text OH +  

ods. 94 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 372, 254, 17 

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 100 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 280, 333, 28 

4 +  

ods. 106 10 GUE/NGL  -  

ods. 110 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 117 11 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od ods. 117 12 GUE/NGL HPČ   

1 -  

2 -  

ods. 132 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

ods. 135 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 396, 207, 39 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od ods. 135 13 GUE/NGL  -  

ods. 136 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 417, 191, 37 

3/HPM + 541, 70, 27 

4/HPM + 394, 192, 38 

ods. 150 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 153 1 S&D  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 161 ods. pôvodný text OH +  

ods. 162 ods. pôvodný text HPM + 472, 115, 46 

ods. 163 ods. pôvodný text OH +  

ods. 164 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 404, 187, 46 

ods. 165 3 PPE EH + 388, 229, 21 

ods. pôvodný text HPM ↓  

ods. 174 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  



P8_PV(2015)03-12(VOT)_SK.doc 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od ods. 183 14 GUE/NGL  -  

ods. 186 4 PPE  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 187 5 PPE  +  

ods. 190 6 PPE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 191 ods. pôvodný text OH +  

od ods. 193 15 GUE/NGL  -  

od ods. 210 ods.   + ústny PN 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 390, 151, 97 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 5 

EFDD: ods. 162 a 165 

ALDE: ods. 135 (druhá časť), 136 (druhá, tretia a štvrtá časť), 164 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 79, 83, 162, 165 a 191 

GUE/NGL: ods. 5 

PPE: ods. 161, 162 a 163 

S&D: ods. 5 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 67 

1. časť „pripomína svoj pevný postoj ... UNHRC,“ 

2. časť „považuje za nevyhnutné ... v roku 2014 sa táto prax prerušila;“ 

 
ods. 94 

1. časť „vyzýva EÚ ... sa majú uzatvoriť s tretími krajinami,“ 

2. časť „a požaduje lepšiu ... týkajúcich sa ľudských práv;“ 
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ods. 153 

1. časť Text ako celok okrem slov „vytvorila inovatívne ... fiškálnych reforiem a“ 

2. časť tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 174 

1. časť Text ako celok okrem slov „zdôrazňuje, že deti ... nenarúša ich školské 

vzdelávanie;“ 

2. časť tieto slová 

 
ALDE: 

PN 12 

1. časť „domnieva sa, že atmosféra ... Národnou bezpečnostnou agentúrou USA;“ 

2. časť „požaduje okamžité pozastavenie ... práva občanov EÚ;“ 

 
PPE: 

ods. 31 

1. časť Text ako celok okrem slov „a to v EÚ ... na západnom Balkáne a v Turecku;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 77 

1. časť Text ako celok okrem slov „právne“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 110 

1. časť Text ako celok okrem slov „a žiada, aby sa stanovilo všeobecné minimum sociálnej 

ochrany“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 117 

1. časť Text ako celok okrem slova „zámienkou“ 

2. časť toto slovo 

 
ods. 164 

1. časť „víta čoraz väčšiu ... práva na fyzickú nedotknuteľnosť“ 

2. časť „a sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“ 

 
ods. 186 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane agentúry Frontex a systému Eurosur“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 190 

1. časť Text ako celok okrem slov „v rámci EÚ“ 

2. časť tieto slová 

 
S&D: 

ods. 30 

1. časť „poukazuje na významné výzvy ... ľudských práv v krajine“ 

2. časť „zdôrazňuje, že Rusko ... strategického partnerstva“ 
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ods. 150 

1. časť Text ako celok okrem slova „výlučnú“ 

2. časť toto slovo 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

ods. 100 

1. časť „považuje za poľutovaniahodné ... obchádzanie takýchto pravidiel;“ 

2. časť „preto zdôrazňuje ... o sociálnej zodpovednosti podnikov“ okrem slov „právne 

záväzných“ 

3. časť „právne záväzných“ 

4. časť: „dôrazne podporuje ... ľudských práv na celom svete;“ 

 
ods. 132 

1. časť „víta skutočnosť, že ... zraniteľnej situácii odpadlíkov“ 

2. časť „chváli novú ... oblasti ľudských práv“ okrem slova „troch“ 

3. časť „troch“ 

4. časť: „nabáda PK/VP ... náboženskými vodcami;“ 

 
ods. 135 

1. časť „vyzýva EÚ ... základné ľudské práva“ 

2. časť „ako aj o sexuálne a reprodukčné práva“ 

 
ods. 136 

1. časť Text ako celok okrem slov „najmä pokiaľ ide o ich sexuálne a reprodukčné zdravie a 

súvisiace práva“, „a autonómne rozhodovanie, ... dobrovoľné plánovanie 

rodičovstva “ a „a na bezpečné a zákonné umelé prerušenie tehotenstva“ 

2. časť „najmä pokiaľ ide o ich sexuálne a reprodukčné zdravie a súvisiace práva“ 

3. časť „a autonómne rozhodovanie, a to aj pokiaľ ide o právo na dobrovoľné plánovanie 

rodičovstva“ 

4. časť: „a na bezpečné a zákonné umelé prerušenie tehotenstva“ 
 

Iné 

Monika Hohlmeier (skupina PPE) tiež podpísala PN 2. 

 

Silvia Costa predložila tento ústny PN s cieľom vložiť nový odsek za odsek 210: 

210a. „opätovne pripomína, že v rámci univerzálnosti ľudských práv a na základe dohovorov Unesco 

sú kultúrna diverzita a kultúrne dedičstvo svetovým dedičstvom a že medzinárodná komunita je 

povinná spolupracovať pri ich ochrane a valorizácii;  domnieva sa, že úmyselné spôsoby ničenia 

kultúrneho a umeleckého dedičstva, ako tomu v súčasnosti dochádza v Iraku a Sýrii, by sa mali stíhať 

ako vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;“ 
 

 

7. Vzťahy medzi EÚ a Ligou arabských štátov a spolupráca v boji proti 

terorizmu 

Návrhy uznesení: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-

0224/2015, B8-0225/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0215/2015  

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

od ods. 2 1 GUE/NGL  -  

od ods. 7 4 GUE/NGL  + ústna zmena 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 8 2 GUE/NGL  -  

od ods. 12 3 GUE/NGL  + ústna zmena 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 8 

1. časť „v rámci odpovede na teroristické hrozby je potrebné zachovať rovnováhu medzi 

slobodou a bezpečnosťou a“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 14 

1. časť Text ako celok okrem slov „prevažujúce nedostatky charakterizujúce 

predchádzajúcu“ 

2. časť tieto slová 
 

Iné 

Victor Boștinaru predložil tento ústny PN k PN 4: 

8. „vyzýva orgány EÚ a členské štáty LAS, aby dodržiavali zákaz mučenia, ako je to celkom jasne 

zakotvené v Dohovore OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý väčšina z nich podpísala a ratifikovala;“ opätovne zdôrazňuje, že 

priznania vynútené mučením sú neplatné,“ 

 

Victor Boștinaru predložil tento ústny PN k PN 3: 

14. „vyzýva Radu, aby preverila, či došlo k porušeniu kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní v 

súvislosti s represiou,“ 
 

 

8. Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia: B8-0235/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0235/2015  

(výbor PECH) 

ods. 3 4 GUE/NGL  -  

ods. 4 6 GUE/NGL  -  

od ods. 4 5 GUE/NGL HPM - 65, 480, 56 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 476, 122, 5 

3/HPM + 476, 123, 6 

4 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 540, 59, 3 

2/HPM + 492, 98, 10 

ods. 8 7 GUE/NGL HPM - 94, 511, 2 

ods. pôvodný text HPM + 471, 110, 27 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odôvodnenia H 1 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia I 2 GUE/NGL HPM - 86, 516, 5 

odôv. M 3V GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 501, 57, 40 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: odsek 8 a záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: PN 2, 5 a 7 

ECR: ods. 7 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 8 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 7 

1. časť „uznáva problémy ... začlenenia rekreačného rybárstva“ 

2. časť „no vzhľadom na to, že ... tieto opatrenia;“ 

 
GUE/NGL, ECR: 

ods. 6 

1. časť „nazdáva sa, že ... komerčné rybárstvo“ 

2. časť „najmä“ 

3. časť „určenie TAC“ 

4. časť „a potrebu ... technických opatreniach;“ 
 

 

9. 28. zasadnutie UNHRC 

Návrhy uznesení: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-
0233/2015, B8-0234/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0228/2015  

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

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 49 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 56 ods. pôvodný text OH +  

ods. 68 1 PPE EH + 292, 266, 11 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: ods. 56 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 10 

1. časť „naďalej sa stavia proti ... Rade OSN pre ľudské práva;“ 

2. časť „naliehavo vyzýva ... transparentne;“ 

 
ods. 21 

1. časť Text ako celok okrem slov „skoncovali so svojvoľným zatýkaním ... nadmernému 

zadržiavaniu neregulárnych migrantov;“ a „aby za každých okolností dodržiavali 

zásadu nevyhostenia a“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 34 

1. časť „žiada EÚ, aby sa aktívne podieľala ... základným ľudským právam“ 

2. časť „ako aj k sexuálnym a reprodukčným právam;“ 

 
ods. 35 

1. časť „kriticky poznamenáva ... následkom domáceho násilia; 

2. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie ... sexuálnych a reprodukčných práv;“ 

 
ods. 49 

1. časť „pripomína plnú podporu ... trestných činov uvedených v Rímskom štatúte;“ 

2. časť „víta nedávnu ratifikáciu Rímskeho štatútu Palestínskou samosprávou v januári 

2015;“ 
 

Iné 

Miroslav Poche (skupina S&D) a Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu a Cristian Dan 

Preda (skupina PPE) stiahli svoj podpis v súvislosti so spoločným návrhom uznesenia RC-B8-

0228/2015. 
 

10. Situácia vo Venezuele 

Návrhy uznesení: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-

0245/2015, B8-0246/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

ods. 1 4 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text OH +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

od ods. 9 6 GUE/NGL HPM - 88, 434, 43 

ods. 10 5 GUE/NGL HPM - 118, 416, 21 

ods. 12 ods. pôvodný text OH/EH + 440, 98, 20 

ods. 14 ods. pôvodný text OH +  

od ods. 14 1 ALDE HPM - 87, 231, 245 

odôv. A 2 GUE/NGL HPM - 53, 415, 86 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. D 3 GUE/NGL HPM - 29, 451, 77 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 384, 75, 45 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL, 

ALDE: 

PN 1 

PPE: PN 2, 3, 5, 6, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 1, 8, 12 a 14 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

odôv. A 

1. časť Text ako celok okrem slov „svojvoľne“ a „pričom nepredložili ... dopustil trestného 

činu;“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. D 

1. časť Text ako celok okrem slov „zvláštnych“ 

2. časť toto slovo 

 
odôv. E 

1. časť Text ako celok okrem slova „bezdôvodne“ 

2. časť toto slovo 

 
odôv. G 

1. časť Text ako celok okrem slova „mierových“ 

2. časť toto slovo 
 

Iné 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins a Carlos Zorrinho (skupina S&D) tiež podpísali spoločný návrh 

uznesenia RC-B8-0236/2015. 

 


