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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. Ochranné opatrenia ustanovené v dohode so Švajčiarskou konfederáciou 

***I 

Správa: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom 

prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu *** 

Odporúčanie: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: schválené HPM + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha 

Správa: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

4. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa 

Správa: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  
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5. Žiadosť o zbavenie Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity 

Správa: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

6. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Theodorosa Zagorakisa 

Správa: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

7. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na 

tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej 

zmluvy“ 

Žiadosť o konzultáciu 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

8. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na 

tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry 

Európskej únie“ 

Žiadosť o konzultáciu 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  
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9. Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Zlepšenie fungovania 

Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ 

Žiadosť o konzultáciu 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

10. Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Možný vývoj a úpravy 

v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ 

Žiadosť o konzultáciu 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

11. Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I 

Správa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

text ako celok 1ZČ výbor EH + 517, 146, 27 

odôvodnenie 16 1ZČ výbor HPM + 568, 72, 50 

článok 2 ods. 2 1ZČ výbor HPČ   

1/HPM + 603, 75, 10 

2/HPM + 549, 86, 50 

článok 2 ods. 2 a 1ZČ výbor HPČ   

1/HPM + 584, 52, 52 

2/HPM + 514, 147, 12 

článok 13 ods. 1 

uvádzacia veta 

1ZČ výbor HPČ   

1/HPM + 596, 15, 75 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

2/HPM + 491, 120, 72 

článok 14 a 1ZČ výbor HPM + 530, 143, 15 

vypustenie článku 18 1ZČ výbor HPM + 538, 148, 4 

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM hlasovanie 

odložené 

článok 61 ods. 2 

rokovacieho 

poriadku 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1ZČ (článok 14 a), PN 1ZČ (vypustenie článku 18), PN 1ZČ (článok 2 ods. 2 a), 

PN 1ZČ (článok 13 ods. 1 uvádzacia veta) 

EFDD: PN 1ZČ (článok 2 ods. 2), PN 1ZČ (článok 2 ods. 2 a) 

GUE/NGL: PN 1ZČ (odôvodnenie 16), PN 1ZČ (článok 2 ods. 2 druhá časť) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 1ZČ (článok 2 ods. 2 a) 

1. časť: text ako celok okrem slov „článok 5 d písmená b) až g), článok 7 odsek 1 písmená 

„aa)“, „bb)“ a „bc)““ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 1ZČ (článok 13 ods. 1 uvádzacia veta) 

1. časť: text ako celok okrem slov „ktorá nie je založená na regulovaných údajoch“ 

2. časť: tieto slová 

 
GUE/NGL: 

PN 1 ZČ (článok 2 ods. 2) 

1. časť: text ako celok okrem slov „centrálnymi bankami, ak vykonávajú ... príslušného 

členského štátu alebo tretej krajiny;“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

12. Financovanie rozvoja 

Správa: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 357, 325, 7 

od ods. 14 1 spravodajca  +  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 354, 301, 28 

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 582, 79, 28 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 8 

1. časť: text ako celok okrem slov „daní z finančných transakcií ... z obchodovania s 

uhlíkovými emisiami“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 28 

1. časť: text ako celok okrem slov „vrátane sexuálnych a reprodukčných práv“ 

2. časť: tieto slová 
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ECR: 

ods. 26 

1. časť: text ako celok okrem slov „na vytvorenie verejných registrov skutočného vlastníctva 

... vo všetkých odvetviach, ako aj“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 30 

1. časť: „požaduje väčšie financovanie ... a stredných podnikov v tejto súvislosti;“ 

2. časť: „vyzýva na revíziu režimov ... prostredia a prenosu technológií;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 6 

1. časť: text ako celok okrem slov „pri zohľadnení rozpočtových obmedzení“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 38 

1. časť: „pripomína, že samotná verejná ... v rozvojových krajinách;“ 

2. časť: „trvá preto na pákovom ... a podpory miestnych podnikov;“ 

3. časť: „zdôrazňuje však, že kombinované ... ako je program Ebola+;“ 
 

 

13. Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe 

Správa: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 5 1 viac než 76 

poslancov 

 +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 331, 324, 30 

ods. 15 písm. c ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 18 ods. pôvodný text OH +  

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 62 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 301, 356, 30 

3 +  

ods. 63 písm. p ods. pôvodný text OH +  

ods. 64 ods. pôvodný text OH/EH + 352, 329, 4 

ods. 67 písm. b ods. pôvodný text OH/EH + 399, 259, 28 

ods. 67 písm. c ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 368, 277, 39 

ods. 67 písm. f ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 71 ods. pôvodný text OH/EH - 305, 325, 53 

ods. 72 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 396, 260, 29 

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  



P8_PV(2015)05-19(VOT)_SK.doc 9 PE 558.339 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

2/EH + 387, 266, 34 

ods. 79 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 80 2 viac než 76 

poslancov 

HPM + 344, 322, 22 

odôvodnenie AB ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie AI ods. pôvodný text OH/EH + 392, 268, 25 

odôvodnenie AAC ods. pôvodný text OH/EH - 223, 434, 31 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 637, 32, 10 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 2 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: ods. 64 odôvodnenia AB a AAC 

PPE: odseky 15 písm. c, 63 písm. p, 67 písm. b, 71, odôv. AI 

S&D: ods. 18 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 48 

1. časť: „požaduje, aby sa väčšia pozornosť ... kladú nové ciele“ 

2. časť: „a aby sa podporovali baktériostatické antibiotiká ... rezistencie patogénov na 

antibiotiká;“ 

 
ALDE: 

ods. 6 

1. časť: text ako celok okrem slova „kvantitatívne“ 

2. časť: toto slovo 

 
ods. 15 písm. c 

1. časť: text ako celok okrem slov „sa systémy zdravotnej starostlivosti ... od politických 

rozhodnutí a“ 

2. časť: tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 47 

1. časť: „domnieva sa, že výskum ... na podporu výskumu“ 

2. časť: „a to napríklad podporovaním ... pre inovačné lieky (IIL)“ 
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ods. 79 

1. časť: „vyzýva Komisiu ... a farmaceutickým priemyslom“ 

2. časť: „ktorého príkladom je ... inovačnú medicínu (IMI);“ 

 
PPE: 

ods. 5 

1. časť: text ako celok okrem slov „zabezpečili, aby sa na systémy zdravotnej ... primerane 

financované,“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 67 písm. c 

1. časť: „vykonávať prísnejšie kontroly ... na odborne kvalifikovaných veterinárov“ 

2. časť: „a oddelenie práva veterinárov ... hospodárskych stimulov;“ 

 
ods. 67 písm. f 

1. časť: text ako celok okrem slov „než na profylaktické používanie antibiotík“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 72 

1. časť: text ako celok okrem slov „prijal opatrenia ... na iný ako schválený účel;“ (prvá 

zarážka) a „vytvoril databázu EÚ ... používajú antibikrobiálne látky“ (štvrtá zarážka) 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 73 

1. časť: „vyzýva spoluzákonodarcu ... pri zvieratách určených na výrobu potravín“ 

2. časť: „a najmä aby sa prísne zakázalo ... v medikovaných krmivách;“ 

 
S&D: 

ods. 62 

1. časť: „vyzýva členské štáty ... zaplatenej za nové antibiotikum“ 

2. časť: „napríklad prostredníctvom jednej ... platieb spoločnosti“ 

3. časť: „ktoré by odrážali spoločenskú hodnotu ... úplnú kontrolu nad objemom;“ 
 

 

14. Možnosti ekologického rastu pre MSP 

Správa: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 318, 332, 34 

3 +  

ods. 29 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text OH/EH + 387, 289, 7 

podnadpis za ods. 32 ods. pôvodný text HPM + 365, 314, 8 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 412, 258, 11 

3 +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 377, 258, 47 

4 +  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 334, 343, 6 

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. E ods. pôvodný text OH +  

odôv. K ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. L ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 519, 93, 60 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: podnadpis za ods. 32 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 29, 31 

EFDD: ods. 42 

GUE/NGL: ods. 15, 29, 42 

Verts/ALE: odôv. E, ods. 30 a 42 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

odôv. C 

1. časť: text ako celok okrem slov „keďže Európska rada ... aby zdroje využívali 

efektívnejšie;“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 15 

1. časť: text ako celok okrem slov „nazdáva sa, že presun ... dlhodobého úspechu MSP“ a 

„na využívanie prírodných zdrojov a spotrebu; ... prírodných zdrojov;“ 

2. časť: „nazdáva sa, že presun ... dlhodobého úspechu MSP“ 

3. časť: „na využívanie prírodných zdrojov a spotrebu; ... prírodných zdrojov;“ 

 
Verts/ALE: 

odôv. K 

1. časť: „keďže napriek tomu, že neexistuje ... a environmentálnej udržateľnosti;“ 

2. časť: „keďže podporovanie zručností a odbornej prípravy ... podnikov orientovaných na 

rast;“ 

 
odôv. L 

1. časť: text ako celok okrem slov „a ako také si vyžadujú odlišný rámec, s ktorým sa bude 

pracovať“ a „nadmerná regulačná záťaž“ 

2. časť: „a ako také si vyžadujú odlišný rámec, s ktorým sa bude pracovať“ 

3. časť: „nadmerná regulačná záťaž“ 

 
ods. 34 

1. časť: text ako celok okrem slov „víta rozhodnutie Komisie stiahnuť zastarané alebo 

nadmerne zaťažujúce legislatívne návrhy;“ a „aby sa zdržala legislatívnych ... pre 

podniky a MSP, a “ 

2. časť: „víta rozhodnutie Komisie stiahnuť zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 

legislatívne návrhy;“ 

3. časť: „aby sa zdržala legislatívnych ... pre podniky a MSP, a “ 

 
ods. 36 

1. časť: „poznamenáva, že disruptívne ... v existujúcich právnych predpisoch;“ 

2. časť: „zdôrazňuje potrebu nepretržitého ... vývoj nenarážali na prekážky;“ 

 
ods. 39 

1. časť: text ako celok okrem slov „domnieva sa, že prvou prioritou ... mladých a 

ambicióznych podnikateľov;“ 

2. časť: tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 11 

1. časť: text ako celok okrem slov „kvázi vlastný kapitál ... nástroje záruk a platformy),“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 37 

1. časť: „domnieva sa, že rozvoj ... zameraný na presadzovanie podnikateľskej kultúry“ 

2. časť: „a rozvoj jednotného trhu a konkurencieschopnosti“ 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

ods. 35 

1. časť: text ako celok okrem slov „aby primerane používali ... systémoch verejnej podpory 

a “,„škodlivých pre životné prostredie,...“, „vyzýva Komisiu, aby ... jednotnejší 

súbor opatrení;“ 

2. časť: „aby primerane používali ... systémoch verejnej podpory a “ 

3. časť: „škodlivých pre životné prostredie,...“ 

4. časť: „vyzýva Komisiu, aby ... jednotnejší súbor opatrení;“ 
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EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

ods. 7 

1. časť: text ako celok okrem slov „ako aj do dvojstranných obchodných dohôd, ako 

napríklad TTIP“ 

2. časť: tieto slová 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

ods. 33 

1. časť: „vyzýva členské štáty, ... do vnútroštátnych právnych predpisov;“ 

2. časť: „žiada Komisiu, aby zaistila riadne ... vrátane zdrojov a energeticky účinných 

produktov a riešení“ okrem slov „zrozumiteľného a jednotného výkladu ... 

otvoreného verejného obstarávania“ a slov „podstatnú prekážku pre MSP... 

internacionalizáciu a zároveň“ 

3. časť: „zrozumiteľného a jednotného výkladu ... otvoreného verejného obstarávania“ a 

„podstatnú prekážku pre MSP... internacionalizáciu a zároveň“ 
 

 


