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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. Rusko, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich 

Návrhy uznesení: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-
0251/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0245/2017  

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

po odsek 1 4 GUE/NGL HPM - 177, 290, 149 

od odseku 10 1 Verts/ALE  VS  

od odseku 13 3 ECR EH - 249, 304, 71 

od odôvodnenia G 2 ECR  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 494, 39, 91 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

Odložené     284, 296, 22 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 4 

PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0245/2017) 
 

Iné: 

Ian Duncan tiež podpísal PN 1. 
 

 

2. Bielorusko 

Návrhy uznesení: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-
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0263/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0253/2017  

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

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 500, 82, 48 

odôv. O ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odôv. O ods. 16 (druhá časť) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 16 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby posúdila, či sú zaručené najvyššie štandardy jadrovej 

bezpečnosti Ostroveckej jadrovej elektrárne, ktorá sa v súčasnosti buduje,“ 

2. časť: „a či by sa záruka EÚ voči EIB prípadne nemohla použiť na financovanie tejto 

jadrovej lokality v Bielorusku, a aby posúdila, či takáto záruka je v súlade so 

sankciami EÚ voči Ruskej federácii;“ 
 

 

3. Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých 

Návrhy uznesení: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-
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0262/2017, B8-0264/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0252/2017 

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

ods. 9 1 GUE/NGL HPM + 372, 212, 45 

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 557, 23, 45 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: PN 1, záverečné hlasovanie (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: PN 1 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 9 

1. časť: Text ako celok okrem: „prístup k informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, 

poskytovať pomoc a“ 

2. časť: tieto slová 
 

 



P8_PV(2017)04-06(VOT)_SK.docx 5 PE 603.172 

4. Veľkoobchodné roamingové trhy ***I 

Správa: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 21 výbor HPM + 549, 27, 50 

Návrh legislatívneho aktu* 

Text ako celok 21 výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-20 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). 
 

 

5. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od 

nej oslobodení: Ukrajina ***I 

Správa: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

2 EFDD HPM - 85, 520, 23 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 1 výbor HPM + 521, 75, 36 

Návrh legislatívneho aktu * 

Text ako celok 1 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 2 
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* 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). 
 

 

6. Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia: B8-0238/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

(výbor CULT) 

ods. 3 9 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

ods. 6 10 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

od odseku 6 1 GUE/NGL  -  

ods. 7 11 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

od odseku 14, nadpis 4 12 Verts/ALE, 

S&D 

EH + 336, 247, 39 

ods. 15 13 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

ods. 17 14 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

ods. 19 15 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

ods. 20 16 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

od odseku 20 17 Verts/ALE, 

S&D 

EH + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19 Verts/ALE, 

S&D 

 +  



P8_PV(2017)04-06(VOT)_SK.docx 7 PE 603.172 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 21 2 GUE/NGL  -  

ods. 22 20 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

od citácie 5 4 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

citácia 8 3 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

od citácie 9 6 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

7 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

odôv. E 8 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

 

 

7. Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ 

a USA 

Návrhy uznesení: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0235/2017 

(výbor LIBE) 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 358, 245, 19 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 306, 312, 7 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 419, 200, 6 

3 +  

ods. 9 1 Verts/ALE EH - 295, 313, 15 

ods. 10 ods. pôvodný text OH/EH + 363, 245, 17 

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 345, 240, 37 

ods. 12 ods. pôvodný text OH/EH + 363, 243, 19 

ods. 14 ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 356, 216, 54 

ods. 17 ods. pôvodný text HPM + 356, 200, 66 

od odseku 17 7 ALDE EH + 342, 277, 7 

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 345, 204, 77 

ods. 19 ods. pôvodný text HPM + 351, 215, 60 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 255, 6 

od odseku 20 2 Verts/ALE  +  

ods. 21 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

ods. 22 ods. pôvodný text OH/EH + 356, 239, 20 

ods. 23 10 ALDE  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3 ↓  

od odseku 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 364, 239, 12 

od odseku 25 5 Verts/ALE HPM - 266, 340, 11 

ods. 26 6 Verts/ALE HPM - 157, 317, 143 

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 350, 249, 5 

3 +  

ods. 31 ods. pôvodný text OH +  

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 306, 240, 40 

Návrh uznesenia B8-0244/2017 

(PPE, ECR) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „s uspokojením“  

2. časť: tieto slová 
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PPE: 

ods. 3 

1. časť: „všíma si, že 23. marca 2017 sa pripojilo k štítu na ochranu osobných údajov medzi 

EÚ a USA 1 893 organizácií USA;“ 

2. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že štít na ochranu osobných údajov je založený na 

dobrovoľnom osvedčení samotnými spoločnosťami, a preto sa uplatňuje len na 

organizácie v USA, ktoré sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať ho, čo znamená, že 

mnohé spoločnosti nie sú zahrnuté do tohto systému;“ 

 
ods. 8 

1. časť: „opakuje svoju výzvu adresovanú Komisii,“ 

2. časť: „aby sa snažila objasniť právne vymedzenie „písomných záruk“, ktoré poskytlo 

USA, a“ 

3. časť: „zabezpečiť, aby bol každý záväzok alebo opatrenie pripravované v rámci štítu na 

ochranu osobných údajov zachované po nástupe novej administratívy USA do 

funkcie;“ 

 
ods. 20 

1. časť: „je znepokojený nedávnymi odhaleniami, ktoré sa týkajú sledovania vykonávaného 

poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie USA všetkých e-mailov, ktoré sa 

dostali do jeho serverov, na žiadosť Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) a FBI 

ešte v roku 2015, čo je jeden rok po prijatí prezidentskej politickej smernice č. 28 

a obdobie, keď prebiehali rokovania o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ 

a USA;“ 

2. časť: „trvá na tom, aby Komisia od orgánov USA žiadala úplné objasnenie a odpovede 

poskytla Rade, Parlamentu a vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov; považuje to 

za dôvod na silné pochybnosti o záruke poskytnutej ODNI; uvedomuje si, že štít na 

ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA spočíva na prezidentskej smernici (PPD) 

č. 28 a ktorýkoľvek budúci prezident ho môže zrušiť bez súhlasu Kongresu;“ 

 
ods. 30 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby počas prvého každoročného spoločného preskúmania 

vykonala dôkladné a podrobné preskúmanie“ 

2. časť: „všetkých nedostatkov a slabých stránok uvedených v tomto uznesení a v uznesení 

z 26. mája 2016 o transatlantických tokoch údajov a tých nedostatkov, ktoré 

identifikovali pracovná skupina zriadená podľa článku 29, európsky dozorný úradník 

pre ochranu údajov a zainteresované strany, a aby preukázala, ako boli vyriešené 

s cieľom zabezpečiť súlad s chartou a právom Únie,“ 

3. časť: „a aby starostlivo ohodnotila, či sú mechanizmy a záruky uvedené v uisteniach 

a vysvetleniach vlády USA účinné a uskutočniteľné;“ 
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ods. 33 

1. časť: „vyzýva orgány Únie pre ochranu osobných údajov, aby monitorovali fungovanie 

štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a vykonávali svoje právomoci“ 

2. časť: „vrátane pozastavenia alebo trvalého zákazu prenosov osobných údajov do 

organizácií v štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ak sa domnievajú, 

že nie sú zabezpečené základné právo na súkromie a ochrana osobných údajov 

dotknutých osôb v Únii;“ 

 

Vert/ALE, PPE: 

ods. 23 

1. časť: „pripomína svoje uznesenie z 26. mája 2016, podľa ktorého mechanizmus 

ombudsmana vytvorený ministerstvom zahraničných vecí USA nie je dostatočne 

nezávislý a nemá dostatočne účinné právomoci na vykonávanie svojich úloh 

a poskytovanie účinnej nápravy jednotlivcom z EÚ;“ 

2. časť: „konštatuje, že podľa vyhlásenia a záruk poskytnutých vládou USA je úrad 

ombudsmana nezávislý od spravodajských služieb USA, bez akéhokoľvek 

neprimeraného vplyvu, ktorý by mohol ovplyvniť jeho funkciu, a navyše pracuje 

spoločne s ďalšími nezávislými orgánmi dohľadu s účinnými právomocami dohľadu 

nad spravodajským spoločenstvom USA;“ 

3. časť: „je vo všeobecnosti znepokojený z toho, že jednotlivec ovplyvnený porušením 

pravidiel môže požiadať iba o to, aby informácie a údaje boli vymazané a/alebo aby 

bolo zastavené ďalšie spracovanie, ale nemá právo na odškodnenie;“ 

 


