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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. Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho 

Návrhy uznesení: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0191/2017  

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme 

Návrhy uznesení: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0190/2017  

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

ods. 19 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 451, 73, 86 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie RC-B8-0190/2017 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 19 
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3. Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej 

Návrhy uznesení: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-
0225/2017, B8-0226/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

ods. 6 ods. pôvodný text OH +  

ods. 12 1 GUE/NGL  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 6 
 

 

4. Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 

Návrhy uznesení: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-

0188/2017, B8-0189/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0183/2017  

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

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 25 1 Verts/ALE HPM - 197, 371, 50 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 15 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 27 

1. časť: „vyzýva EÚ, aby spolupracovala s partnermi na vykonávaní hlavných zásad OSN v 

oblasti podnikania a ľudských práv vrátane krokov na podporu toho, aby viaceré 

štáty prijali národné akčné plány a zapojili sa do činnosti pracovných skupín OSN 

a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR);“ 

2. časť: „opakuje svoju výzvu, aby sa všetky štáty vrátane EÚ hneď ako to bude možné 

aktívne a konštruktívne zapájali do tvorby právne záväzného nástroja, ktorý bude 

upravovať v medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv činnosť nadnárodných 

korporácií a iných podnikov s cieľom predchádzať porušovaniu ľudských práv, 

vyšetrovať ho, odškodňovať a poskytovať prístup k opravným prostriedkom zaň, a 

to vždy, keď k nemu dôjde;“ 

 

PPE, ECR 

ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „rodová identita“, „a sexuálna orientácia“ a „vrátane 

nového nezávislého experta na ochranu proti násiliu a diskriminácii na základe 

sexuálnej orientácie a rodovej identity“ 

2. časť: „rodová identita“ 

3. časť: „a sexuálna orientácia“ 

4. časť: „vrátane nového nezávislého experta na ochranu proti násiliu a diskriminácii na 

základe sexuálnej orientácie a rodovej identity“ 

 
ods. 23 

1. časť: „vyzýva EÚ, aby naďalej presadzovala rovnosť medzi ženami a mužmi a aby vo 

svojich činnostiach a programoch aktívne podporovala činnosť orgánu OSN Ženy a 

iniciatívy v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; žiada, aby sa naďalej 

podporovali opatrenia na posilňovanie postavenia žien a dievčat a odstraňovanie 

všetkých foriem násilia a diskriminácie voči ženám a dievčatám vrátane rodovo 

motivovaného násilia; dôrazne žiada, aby EÚ hľadala medziregionálne iniciatívy na 

presadzovanie, ochranu a dodržiavanie práv žien“ 

2. časť: „a úplné a účinné vykonávanie Pekinskej akčnej platformy a akčného programu 

Medzinárodnej konferencie o populácii“ 

3. časť: „a aby sa v tejto súvislosti aj naďalej zasadzovala za sexuálne a reprodukčné práva;“ 
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5. Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s 

pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 

***I 

Správa: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 156 výbor HPM + 558, 17, 45 

Vyhlásenia 157 výbor  +  

 

Iné: 

Správa bola 20. mája 2015 vrátená výboru na medziinštitucionálne rokovania. 
 

 

 

6. Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I 

Správa: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 118 výbor HPM + 535, 38, 48 

Návrh legislatívneho aktu * 

Text ako celok 118 výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-117 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 

* Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu navrhnúť, aby 

sa pristúpilo k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu k návrhu legislatívneho aktu. Parlament hlasuje o 

tomto prípadnom návrhu (článok 59 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku). 
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7. Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva 

Správa: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od citácie 13 1 spravodajcovi

a: 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Integrovaná politika EÚ pre Arktídu 

Správa: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 334, 265, 20 

2/HPM - 183, 414, 20 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 561, 43, 15 

2/HPM + 301, 289, 27 

3/HPM + 386, 212, 21 

ods. 41 1 viac ako 76 

poslancov 

 -  

ods. pôvodný text HPM - 187, 287, 148 

od ods. 56 2 viac ako 76 

poslancov 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 483, 100, 37 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: odseky 13, 14, 41 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov 

odseky 13, 41 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 

poslancov 

ods. 13 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby zakázali dotácie na fosílne palivá, ktoré znižujú náklady 

na výrobu energie z fosílnych palív, s cieľom odrádzať od ťažby a využívania 

fosílnych palív;“ 

2. časť: „nabáda Komisiu a členské štáty, aby na medzinárodných fórach pracovali na 

budúcom úplnom zákaze ťažby ropy a zemného plynu v Arktíde v záujme 

dosiahnutia cieľa nízkouhlíkového hospodárstva;“ 

 
ods. 14 

1. časť: „vyzýva EÚ, aby v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti ropného 

prieskumu a produkcie ropy na medzinárodnej úrovni podporovala striktné 

regulačné normy založené na predbežnej opatrnosti;“ 

2. časť: „požaduje zákaz ropných vrtov v ľadových arktických vodách EÚ a EHP“ 

3. časť: „ako aj podporu porovnateľných noriem predbežnej opatrnosti v Arktickej rade a v 

prípade arktických pobrežných štátov zo strany EÚ;“ 
 

 

9. Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

Správa: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 10 ENF  -  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 264, 278, 70 

4 +  

ods. 5 6 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 7 GUE/NGL  -  

ods. 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

EH + 311, 234, 61 

ods. 32 1 Verts/ALE  +  

ods. 34 2 Verts/ALE  -  

ods. 36 8 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 40 9V GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE EH - 288, 302, 21 

odôv. A 5 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 471, 98, 41 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „potrebou“, „že časť“ a „externé subjekty“; 

2. časť: (Netýka sa slovenskej verzie) 

3. časť: „že “„časť“ 

4. časť: „externé subjekty sa snažia“ 

 
ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „Ruska“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 36 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane rozhodnutia Rady (SZBP) 2016/1671, ktorým 

sa obnovujú reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku“ 

2. časť: tieto slová 
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10. Elektronická demokracia v Európskej únii: potenciál a výzvy 

Správa: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 16 ods. pôvodný text OH/EH + 414, 156, 16 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 314, 271, 9 

ods. 23 ods. pôvodný text OH/EH + 350, 235, 4 

ods. 27 ods. pôvodný text OH/EH + 317, 249, 20 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 39 1 viac ako 76 

poslancov 

 -  

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 299, 285, 6 

ods. 43 ods. pôvodný text OH +  

odôv. A 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 + 459, 53, 47 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov 

odseky 16, 23, 27, 43 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 

poslancov 

ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „prostredníctvom segmentovaných proaktívnych 

nástrojov, ktoré umožňujú prístup ku všetkým dokumentom v parlamentných 

spisoch;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 32 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „navyše odporúča Komisii, aby sa sústredila na riešenia 

na báze otvoreného softvéru, ktoré možno poľahky zaviesť na celom digitálnom 

jednotnom trhu;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 38 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva politické skupiny v Európskom parlamente 

a európske politické strany, aby rozšírili príležitosti na verejnú diskusiu 

a elektronickú účasť;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 41 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „na tento účel navrhuje, aby sa zvážili prípadné úpravy 

Štatútu európskych politických strán, ktoré by zahŕňali a presadzovali postupy 

elektronickej účasti;“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie A 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pričom občania sa odvracajú od procesov politického 

rozhodovania a narastá riziko straty dôvery verejnosti v politiku;“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôv. G 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „apatiu a“ 

2. časť: tieto slová 

 


