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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. Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie *** 

Odporúčanie: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa 

Správa: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci 

Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske 

ostrovy 

Správa: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 646, 7, 23 

 

 

4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Správa: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 594, 68, 12 

 

 

 



P8_PV(2016)10-04(VOT)_SK.doc 3 PE 590.295 

5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2016/002 SE/Ericsson  

Správa: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných 
hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej 

slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I 

Správa: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok – blok 

č. 1 

46 výbor  +  

blok č. 2 1-45 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu 

smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I 

Správa: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok 41 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 612, 11, 54 
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Iné: 

Korigendum: všetky jazykové verzie. 

Správa bola vrátená gestorskému výboru na schôdzi 27. októbra 2015 (článok 61 ods. 2 rokovacieho 

poriadku). 

PN 41 nahrádza PN, ktoré boli prijaté počas tejto schôdze. 
 

 

8. Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou * 

Správa: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: návrh Rady  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 

Správa: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. X ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 489, 146, 37 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

odôv. X 

1. časť: „keďže začlenenie ERF do rozpočtu by umožnilo demokratickú kontrolu, zlepšilo 

viditeľnosť a zvýšilo transparentnosť využívania rozvojových prostriedkov EÚ; 

keďže na druhej strane platí, že viacročná povaha plánovania ERF umožňuje 

predvídateľnosť zdrojov a začlenenie ERF do rozpočtu by mohlo viesť ku zníženiu 

objemu rozvojových prostriedkov smerujúcich do krajín AKT v prospech iných 

priorít vonkajšej politiky a mohlo by byť vnímané ako oslabenie privilegovaného 

partnerstva EÚ a AKT; keďže začlenenie ERF do rozpočtu by taktiež mohlo ohroziť 

financovanie afrického mierového nástroja a iných významných iniciatív ako 

trustový fond pre Afriku,“ 

2. časť: „ak sa nevytvorí samostatný nástroj na financovanie bezpečnostných výdavkov 

spojených s rozvojovou spoluprácou;“ 

 
ods. 24 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „i)“ a „ii) trvalým a oddeleným riešením financovania 

bezpečnostných výdavkov spojených a zosúladených s rozvojovou spoluprácou 

Európskou úniou;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 27 

1. časť: „zdôrazňuje, že 11. ERF je hlavným zdrojom financovania mierového nástroja pre 

Afriku (APF) napriek tomu, že to malo byť provizórne riešenie, keď bol APF roku 

2003 vytvorený;“ 

2. časť: „požaduje vytvorenie samostatného nástroja na financovanie bezpečnostných 

výdavkov spojených s rozvojovou spoluprácou;“ 

 
ods. 28 

1. časť: „berie na vedomie oznámenie Komisie zo 7. júna 2016 o vytvorení nového rámca 

partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy; konštatuje, že 

príspevok z rozpočtu EÚ a z ERF k balíku 8 miliárd EUR pozostáva výlučne z 

pomoci, ktorá už bola naplánovaná;“ 

2. časť: „žiada, aby sa neohrozovala rozvojová pomoc príjemcom a aby sa iniciatívy 

súvisiace s migráciou financovali z nových rozpočtových prostriedkov;“ 

 
ods. 30 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „právne záväzných“ 

2. časť: tieto slová 

 


