
P8_PV(2017)04-27(VOT)_SK.docx 1 PE 604.386 

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. Žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta 

Správa: Gilles Lebreton (A8-0163/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

2. Ochranná známka Európskej únie ***I 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 596, 28, 6 

 

 

3. Minamatský dohovor o ortuti *** 

Odporúčanie: Stefan Eck (A8-0067/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 592, 21, 21 

 

 

 

4. Hybridné nesúlady s tretími krajinami * 

Správa: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 591, 36, 12 
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5. Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom * 

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 569, 8, 62 

 

 

6. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov 

Správa: Indrek Tarand (A8-0166/2017) (tajné hlasovanie (článok 180 písm. a) odsek 1 rokovacieho 
poriadku) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie TH + 326, 126, 193 

 

 

7. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 

Správa: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 530, 105, 12 

 

 

8. Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I 

Správa: Lambert van Nistelrooij et  Constanze Krehl (A8-0374/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

40= 

41= 

EFDD 

ENF 

HPM - 164, 483, 5 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 42 výbor HPM + 470, 166, 14 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 41 
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EFDD: PN 40 
 

 

9. Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I 

Správa: Mircea Diaconu (A8-0340/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 13 výbor HPM + 554, 68, 30 

spoločné vyhlásenie 

Parlamentu a Rady 

14 výbor  +  

vyhlásenie Komisie 15 výbor  +  

 

 

 

10. Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného 

výkazníctva a auditu ***I 

Správa: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 2 výbor HPM + 543, 59, 45 
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11. Program Únie na zvyšovanie zapojenia spotrebiteľov do tvorby politiky v oblasti 

finančných služieb ***I 

Správa: Philippe Lamberts (A8-0008/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 2 výbor HPM + 547, 49, 54 

 

 

 

12. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné 

agentúry 

Správa: Joachim Zeller (A8-0150/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 466, 173, 11 

návrh uznesenia 

ods. 2 písm. b) 18 GUE/NGL  -  

ods. 4 19 GUE/NGL  -  

od odseku 25 7 EFDD  -  

ods. 27 20 GUE/NGL  -  

ods. 29 21 GUE/NGL  -  

ods. 30 22 GUE/NGL  -  

ods. 40 bod 1 23 GUE/NGL  -  

ods. 40 bod 2 24 GUE/NGL  -  

ods. 48 25 GUE/NGL HPM - 129, 453, 63 

ods. 49 26 GUE/NGL HPM - 174, 465, 7 

ods. 50 27 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 90 10 S&D  -  

ods. 102 29 GUE/NGL HPM - 56, 323, 270 

ods. 103 30 GUE/NGL HPM - 52, 334, 261 

ods. 110 31V GUE/NGL  -  

od odseku 111 zarážka 

5 

32 GUE/NGL HPM - 49, 321, 275 

ods. 122 33 GUE/NGL  -  

ods. 143 34 GUE/NGL  -  

ods. 153 35 GUE/NGL  -  

ods. 162 36 GUE/NGL  -  

od odseku 171 8 EFDD HPM - 134, 427, 90 

ods. 185 3 ENF HPM - 66, 499, 70 

ods. 191 37 GUE/NGL  -  

ods. 208 38 GUE/NGL HPM - 125, 486, 34 

ods. 212 39 GUE/NGL  -  

ods. 245 11V 

12V 

S&D 

S&D 

 -  

ods. 246 zarážka 8 41 GUE/NGL  -  

od odseku 246 9 EFDD  -  

od odseku 259 13 S&D  -  

ods. 260 14V 

15V 

S&D 

S&D 

 -  

od odseku 260 1 + 2 PPE  -  

ods. 277 ods. pôvodný text OH +  

ods. 289 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 333 4 Verts/ALE HPM - 262, 379, 6 

5 Verts/ALE HPM - 134, 339, 167 

6 Verts/ALE HPM - 281, 308, 50 

od odôvodnenia B 16 GUE/NGL  -  

odôv. D 17 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 482, 154, 14 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 3 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie), PN 8 (uznesenie) 

GUE/NGL: PN 25, 26, 29, 30, 32, 38 

Verts/ALE: PN 4, 5, 6 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 277 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 289 

1. časť: „je veľmi znepokojený trendom, ktorý možno pozorovať v návrhoch, ktoré Komisia 

nedávno predložila, a to ignorovať právne záväzné ustanovenia nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 v prípade oprávnených výdavkov 

na oficiálnu rozvojovú pomoc a krajín oprávnených na výdavky nástroja rozvojovej 

spolupráce; pripomína, že zákonnosť výdavkov Únie je kľúčovou zásadou riadneho 

finančného hospodárenia a že politické úvahy by nemali mať prednosť pred 

jednoznačne vymedzenými právnymi ustanoveniami, ak chce Komisia zostať 

dôveryhodnou, pokiaľ ide o otázky právneho štátu; v tejto súvislosti Komisii 

pripomína nedávny rozsudok Súdneho dvora o spolupráci s Marokom 

a problematike Západnej Sahary;“ 

2. časť: „v ktorom Súdny dvor rozhodol, že Únia trvalo porušuje medzinárodné právo;“ 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o udelení absolutória zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 

písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 

Hlasovanie o rozhodnutí o udelení absolutória zahŕňa Komisiu a výkonné agentúry (nariadenie 

(ES) č. 58/2003 článok 14 ods. 3 a nariadenie (ES) č. 1653/2004 článok 66 ods. 2). 

PN 28 a 40 boli zrušené. 

Odsek 187 znie takto: 

„vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že rumunský parlament prijal dve nariadenia, ktoré by 

mohli byť prekážkou účinného boja proti korupcii a ktoré by okrem toho mohli poskytnúť 

možnosť oslobodenia politikov zapojených do nezákonného konania; tieto nové legislatívne 

opatrenia môžu mať veľmi negatívny vplyv na snahu Komisie chrániť finančné záujmy Európskej 

únie, keďže Rumunsko je dôležitým príjemcom prostriedkov zo štrukturálnych fondov; žiada 

Komisiu, aby informovala jeho príslušný výbor o opatreniach, ktoré prijala na riešenie situácie v 

čase hlasovania o udelení absolutória za rok 2015;“ 
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13. Absolutórium za rok 2015: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti 

s udelením absolutória Komisii za rok 2015 

Správa: Joachim Zeller (A8-0160/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh uznesenia 

hlasovanie v blokoch 3 

6 

18 

GUE/NGL  -  

ods. 1 2 GUE/NGL  -  

ods. 6 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

ods. 9 7 GUE/NGL  -  

ods. 10 8 GUE/NGL  -  

ods. 11 9 GUE/NGL  -  

ods. 13 10 GUE/NGL  -  

ods. 16 11 GUE/NGL  -  

ods. 18 12 GUE/NGL  -  

ods. 19 13 GUE/NGL  -  

ods. 20 14 GUE/NGL  -  

ods. 21 15 GUE/NGL  -  

ods. 22 16 GUE/NGL  -  

ods. 23 17 GUE/NGL  -  

ods. 27 19 GUE/NGL  -  

ods. 28 20 GUE/NGL  -  

ods. 33 21 GUE/NGL  -  

ods. 118 22 GUE/NGL  -  

ods. 122 23 GUE/NGL  -  

ods. 124 24 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 125 25 GUE/NGL  -  

ods. 126 26 GUE/NGL  -  

ods. 161 27 GUE/NGL  -  

ods. 164 28 GUE/NGL  -  

ods. 179 29 GUE/NGL  -  

ods. 180 30 GUE/NGL  -  

ods. 181 31V GUE/NGL  -  

ods. 182 32V GUE/NGL  -  

ods. 183 33V GUE/NGL  -  

ods. 186 34V GUE/NGL  -  

ods. 307 35 GUE/NGL  -  

ods. 380 36 GUE/NGL  -  

ods. 382 37 GUE/NGL  -  

ods. 395 38 GUE/NGL  -  

od citácie 4 1 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 497, 108, 46 

 

 

 

14. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF 

Správa: Younous Omarjee (A8-0125/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

EH + 510, 130, 7 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie HPM + 529, 109, 8 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

(text ako celok) 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

15. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

Správa: Dennis de Jong (A8-0153/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 490, 144, 9 

návrh uznesenia 

od odseku 5 6 GUE/NGL HPM - 217, 376, 49 

ods. 6 7 GUE/NGL EH + 417, 225, 5 

ods. 21 38 S&D  +  

od odseku 22 58 ENF  -  

ods. 31 ods. pôvodný text HPM + 425, 141, 78 

ods. 32 40V S&D EH - 215, 417, 10 

41 S&D  -  

ods. pôvodný text HPM + 355, 203, 87 

§ 33 42 S&D EH - 173, 359, 105 

ods. pôvodný text HPM + 339, 210, 88 

ods. 34 43 S&D  -  

ods. pôvodný text HPM + 329, 238, 77 

od odseku 34 59 ENF  -  

ods. 35 44 S&D EH - 242, 358, 34 

ods. pôvodný text HPM + 362, 201, 77 

od odseku 35 45 S&D  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

50 ENF HPM - 110, 488, 46 

ods. 38 46V S&D HPM - 207, 400, 39 

47 S&D HPM - 216, 385, 41 

od odseku 38 51 ENF  -  

ods. 39 8 GUE/NGL HPČ   

1/EH - 299, 320, 26 

2 ↓  

ods. 40 9 GUE/NGL  -  

od odseku 41 24 Verts/ALE HPČ   

1/HPM + 445, 187, 7 

2/HPM - 281, 345, 6 

ods. 43 ods. pôvodný text HPM + 423, 199, 18 

ods. 44 10 GUE/NGL HPM - 166, 423, 49 

ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 -  

od odseku 44 1 Verts/ALE HPČ   

1/HPM + 394, 225, 23 

2/HPM - 291, 323, 16 

3/HPM - 246, 361, 25 

4/HPM - 274, 326, 33 

5/HPM - 246, 368, 24 

6/HPM - 265, 348, 24 

3 EFDD HPM - 243, 372, 23 

ods. 45 11 GUE/NGL HPM + 353, 238, 26 

ods. 46 12 GUE/NGL HPM - 230, 389, 15 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 48 13 GUE/NGL EH + 520, 92, 10 

ods. 51 úvodná časť 14 GUE/NGL  -  

ods. 51 zarážka 2 25 Verts/ALE HPM - 217, 407, 11 

od odseku 51 2 Verts/ALE HPM - 181, 447, 15 

52 ENF HPM - 104, 498, 31 

53 ENF HPM - 96, 495, 44 

54 ENF HPM - 95, 501, 44 

ods. 53 ods. pôvodný text HPM - 216, 368, 56 

ods. 57 ods. pôvodný text HPM + 558, 60, 17 

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 59 ods. pôvodný text OH +  

ods. 63 15 GUE/NGL  -  

ods. 64 ods. pôvodný text HPM + 395, 190, 55 

od odseku 64 30 S&D, 

Verts/ALE 

EH - 294, 299, 42 

ods. 65 31 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

ods. 67 32 S&D, 

Verts/ALE 

EH + 351, 278, 10 

ods. pôvodný text HPM ↓  

od odseku 68 33 S&D, 

Verts/ALE 

EH + 386, 232, 11 

ods. 69 4 EFDD  -  

ods. 70 16 GUE/NGL HPM - 199, 428, 12 

ods. 73 26 Verts/ALE HPM + 503, 64, 69 

ods. 86 34 PPE EH + 348, 285, 4 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 88 17 GUE/NGL  +  

ods. 91 ods. pôvodný text HPM + 484, 112, 41 

od odseku 92 39 S&D  +  

ods. 94 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 101 48 S&D  -  

ods. 102 49 S&D  -  

od odseku 111 19 GUE/NGL HPM - 185, 300, 152 

ods. 116 20 GUE/NGL EH + 340, 287, 9 

od odseku 121 55 ENF HPM - 99, 529, 6 

ods. 124 18 GUE/NGL  -  

ods. 126 35 PPE  -  

ods. 127 21V GUE/NGL  -  

ods. 129 36 PPE HPČ   

1 +  

2 +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 131 37 PPE  +  

ods. 137 27 Verts/ALE HPČ   

1/EH + 314, 296, 27 

2 -  

od odseku 141 22 GUE/NGL HPM - 268, 339, 29 

ods. 144 28 Verts/ALE  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 145 29 Verts/ALE  +  

od odseku 146 56 ENF HPM - 77, 543, 13 

57 ENF HPM - 86, 532, 10 

ods. 147 23 GUE/NGL EH + 354, 267, 12 

od odseku 150 5 EFDD HPM - 121, 499, 17 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 350, 273, 12 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: odseky 31, 32, 33, 34, 35, 91 

ENF: PN 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie), PN 3, 5 (uznesenie) 

GUE/NGL: odseky 43, 53, 57, 64, 67; PN 6, 10, 11, 12, 16, 19, 22 

Verts/ALE: PN 1, 2, 24, 25, 26, 46, 47 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: odseky 33, 34, 35, 53, 59 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 36 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „trvá však na tom, že bezpečnosť Parlamentu by sa mala 

ďalej zvyšovať“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 129 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „trvá však na tom, že bezpečnosť budov by sa mala ďalej 

zvyšovať“ 

2. časť: tieto slová 

 

S&D: 

ods. 44 

1. časť: „pripomína pozíciu Parlamentu, pokiaľ ide o príspevky na všeobecné výdavky, ktorá 

je uvedená v odsekoch 36 až 39 uznesenia Parlamentu o absolutóriu za rok 2014; 

konštatuje, že tí poslanci, ktorí o to prejavia záujem, už môžu vykázať výdavky na 

audit ako náklady oprávnené na úhradu z príspevku na všeobecné výdavky;“ 

2. časť: „vyzýva Predsedníctvo, aby preskúmalo, či je možné nájsť hospodárne spôsoby, ako 

by výdavky poslancov mohla namiesto externých audítorov kontrolovať 

administratíva Parlamentu;“ 

 
ods. 58 
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1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné nanovo vymedziť poslanie informačných kancelárií 

Parlamentu optimalizovaným používaním nových komunikačných technológií a 

vzorcov a využitím ich výhodnej geografickej polohy, t. j. v blízkosti občanov, na 

ďalšie posilnenie činností na miestnej úrovni, ako sú diskusie s poslancami a 

občianskou spoločnosťou, s cieľom vypočuť si názory ľudí a spolupracovať s nimi; 

zdôrazňuje, že internetová rozprava a pozornosť médií vyvolaná takýmito 

podujatiami by mohli prispieť k tomu, aby sa záber oslovených občanov ešte 

rozšíril;“ 

2. časť: „konštatuje, že náklady na budovy a zamestnancov v prípade informačných 

kancelárií v členských štátoch sú neúmerne vysoké oproti tomu, koľko peňazí sa 

vynakladá na hlavné funkcie týchto kancelárií; vyzýva generálneho tajomníka, aby 

na konci roka 2017 predložil výboru CONT podrobnú správu o činnostiach a 

financiách informačných kancelárií v Bruseli aj v Štrasburgu s osobitným dôrazom 

na to, akú pridanú hodnotu vytvárajú;“ 

 
PN 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ako je zjavné“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 24 

1. časť: „pripomína povinnosť poslancov okamžite informovať administratívu o 

akýchkoľvek zmenách v ich vyhláseniach o záujmoch;“ 

2. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch poslancov 

sa na webovom sídle Parlamentu uverejňujú veľmi neskoro; domnieva sa, že 

vyhlásenia o záujmoch poslancov by sa mali uverejňovať v strojovo čitateľnom 

formáte; zastáva názor, že etický poradný výbor ad hoc by mal svoju prácu 

vykonávať transparentnejšie;“ 

 
PN 27 

1. časť: vyzýva Predsedníctvo, aby preskúmalo systém stimulov na podporu využívania 

udržateľnejších a hospodárnejších prostriedkov dopravy pri dochádzaní do 

zamestnania; okrem slov: „udržateľnejších a“ 

2. časť: „a to aj s cieľom zabezpečiť dodržiavanie bruselského regionálneho zákona 

COBRACE týkajúceho sa parkovacích miest, ktoré sú k dispozícii pre 

zamestnancov; v súvislosti so službou vodičov Parlamentu pripomína, že už existuje 

priame vlakové spojenie medzi bruselským pracoviskom Parlamentu a letiskom, a 

zdôrazňuje, že v každom novom rozhodnutí o verejnom obstarávaní parlamentného 

vozového parku by sa mal zohľadniť znížený dopyt z tohto dôvodu, ako aj bodový 

systém Ecoscore pri výbere akýchkoľvek nových automobilov;“ 

 

Verts/ALE, S&D: 

PN 1 

1. časť: „1. treba vypracovať a zverejniť pravidlá týkajúce sa použitia príspevku na 

všeobecné výdavky (PVV);“ 

2. časť: „PVV by sa mal vždy spravovať prostredníctvom samostatného bankového účtu;“ 

3. časť: „poslanci Európskeho parlamentu by si mali uchovať všetky doklady o výdavkoch;“ 

4. časť: „3. nevyčerpaná suma by sa na konci funkčného obdobia mala vrátiť;“ 

5. časť: „4. v rámci vnútorného auditu Parlamentu by sa mala skontrolovať 5 % vzorka PVV; 

konečné výsledky a zistenia takéhoto auditu by mali byť uvedené vo výročnej 

správe, ktorú uverejňuje Parlament;“ 

6. časť: „poslanci Európskeho parlamentu by mali každoročne zverejniť prehľad svojich 

výdavkov podľa kategórií (náklady na komunikáciu, prenájom kancelárskych 

priestorov a kancelárske potreby...);“ 

 



P8_PV(2017)04-27(VOT)_SK.docx 16 PE 604.386 

PPE: 

ods. 94 

1. časť: „konštatuje so znepokojením, že neboli prijaté žiadne osobitné opatrenia týkajúce sa 

zamestnancov v prípade, že sa určitý členský štát rozhodne vystúpiť z Únie;“ 

2. časť: „uznáva, že táto otázka má význam pre všetky európske inštitúcie, a vyzýva 

generálneho tajomníka, aby nadviazal dialóg s Komisiou s cieľom zaistiť, že britskí 

zamestnanci sa nestanú obeťami Brexitu a že ich práva podľa právnych predpisov, 

zmluvné a nadobudnuté práva budú v plnej miere zachované;“ 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

16. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada 

Správa: Bart Staes (A8-0131/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Rozhodnutie o odložení absolutória 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 603, 14, 15 

 

Iné 

Absolutórium je odložené a odložená je i účtovná závierka (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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17. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor 

Správa: Benedek Jávor (A8-0136/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 515, 110, 9 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

18. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov 

Správa: Benedek Jávor (A8-0151/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 534, 91, 7 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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19. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a 

sociálny výbor 

Správa: Bart Staes (A8-0144/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 511, 115, 7 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

20. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

Správa: Bart Staes (A8-0141/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 9 1 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 517, 107, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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21. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre 

vonkajšiu činnosť 

Správa: Benedek Jávor (A8-0122/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 512, 120, 3 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

22. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman 

Správa: Benedek Jávor (A8-0142/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 529, 91, 12 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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23. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník 

pre ochranu údajov 

Správa: Bart Staes (A8-0140/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 518, 111, 4 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

24. Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr 

EÚ 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh uznesenia 

od odseku 11 1 EFDD  -  

ods. 14 3 S&D, PPE  +  

od odseku 42 2 EFDD HPM - 149, 398, 87 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 506, 98, 27 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN č. 2 
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25. Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov 

v oblasti energetiky (ACER) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 508, 117, 10 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

26. Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (BEREC) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 8 1 S&D  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 520, 110, 4 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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27. Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie 

(CdT) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 510, 109, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

28. Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania 

(Cedefop) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 510, 110, 8 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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29. Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 502, 108, 13 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

30. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 505, 103, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_SK.docx 24 PE 604.386 

 

31. Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 515, 113, 4 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

32. Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 505, 122, 5 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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33. Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 

(ECDC) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 520, 103, 5 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

34. Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 503, 120, 5 

návrh uznesenia 

od odseku 19 1 EFDD HPM - 207, 344, 71 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 512, 106, 2 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie), PN 1 (uznesenie) 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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35. Absolutórium za rok 2015:  Európska environmentálna agentúra (EEA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 508, 106, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

36. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 510, 111, 6 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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37. Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 488, 129, 10 

návrh uznesenia 

od odseku 4 1 Verts/ALE  -  

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 14 2 Verts/ALE  -  

od odseku 14 3 Verts/ALE EH - 279, 341, 2 

4 Verts/ALE  -  

5 Verts/ALE  -  

ods. 15 ods. pôvodný text OH/EH + 464, 156, 2 

ods. 26 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 28 6 Verts/ALE  -  

7 Verts/ALE  -  

8 Verts/ALE  -  

od odseku 41 9 EFDD HPM - 156, 408, 66 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 491, 115, 11 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) PN 9 (uznesenie) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: odseky 9, 15, 26 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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38. Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 499, 111, 5 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

39. Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 

poistenie zamestnancov (EIOPA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 509, 113, 9 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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40. Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 503, 108, 13 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

41. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

od odseku 9 1 Verts/ALE  -  

ods. 18 ods. pôvodný text OH +  

ods. 36 ods. pôvodný text OH/EH + 390, 206, 19 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 510, 101, 13 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: odseky 18, 6 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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42. Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 

závislosť (EMCDDA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 518, 104, 2 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

43. Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 510, 98, 14 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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44. Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú 

bezpečnosť (ENISA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 495, 113, 13 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

45. Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 501, 116, 9 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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46. Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 502, 115, 8 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

47. Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 502, 114, 6 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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48. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie 

rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti (eu-LISA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 504, 111, 10 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

49. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci (EU-OSHA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 514, 106, 3 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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50. Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 496, 111, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

51. Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a 

pracovných podmienok ((Eurofound) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 511, 108, 4 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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52. Absolutórium za rok 2015: Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu 

(Eurojust) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 503, 96, 16 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

53. Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 19 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 500, 103, 16 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 19 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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54. Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 501, 114, 6 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

55. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce 

na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

od odseku 23 1 ENF HPM - 131, 446, 43 

2 ENF HPM - 96, 461, 44 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 492, 124, 3 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1, 2 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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56. Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 501, 104, 12 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

57. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce 

biologické materiály (BBI) 

Správa: Miroslav Poche (A8-0103/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 493, 109, 14 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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58. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2 

Správa: Miroslav Poche (A8-0094/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 502, 92, 21 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

59. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik ECSEL 

Správa: Miroslav Poche (A8-0113/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 499, 102, 14 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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60. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH) 

Správa: Miroslav Poche (A8-0109/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 501, 101, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

61. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 

(IIL) 

Správa: Miroslav Poche (A8-0083/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 501, 106, 8 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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62. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik ITER 

Správa: Miroslav Poche (A8-0108/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 3 1 Verts/ALE HPM - 192, 386, 31 

ods. 4 2 Verts/ALE HPM - 218, 341, 37 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 431, 147, 37 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, 2 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
 

 

63. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik SESAR 

Správa: Miroslav Poche (A8-0096/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 499, 105, 9 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 písm. a) 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku). 
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64. Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch 

Správa: Ulrike Rodust (A8-0138/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 39 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 358, 240, 16 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 428, 64, 118 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1 
 

 

65. Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu 

Správa: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 1 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. 5 2 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. 7 3 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. 18 4 viac ako 76 

poslancov 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 505, 49, 57 

 

Iné 
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Odsek 5 znie takto: 

„5. so znepokojením konštatuje, ako súčasné dobrovoľné iniciatívy za udržateľnosť v globálnom 

dodávateľskom reťazci odevného priemyslu nedokážu účinne riešiť problémy v oblasti ľudských 

práv a pracovných práv v tomto odvetví; preto vyzýva Komisiu, aby sa neobmedzovala na 

prezentáciu pracovného dokumentu útvarov Komisie a predložila záväzné právne predpisy 

týkajúce sa záväznej povinnosti náležitej starostlivosti pre dodávateľské reťazce v odevnom 

priemysle; zdôrazňuje, že tento legislatívny návrh musí byť v súlade s novými usmerneniami 

OECD týkajúcimi sa povinnej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce v odevnom a 

obuvníckom priemysle v súlade s usmerneniami OECD pre nadnárodné spoločnosti, ktoré 

dovážajú tovar do EÚ, uznesením MOP o dôstojnej práci v dodávateľských reťazcoch a 

medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, sociálnymi a environmentálnymi normami;“ 

 

Odsek 6 znie takto: 

„6. zdôrazňuje, že nové usmernenia OECD týkajúce sa povinnej starostlivosti pre zodpovedné 

dodávateľské reťazce v odevnom a obuvníckom priemysle v súlade s usmerneniami OECD by 

mali byť vedúcou zásadou legislatívneho návrhu Komisie; zdôrazňuje, že tento legislatívny návrh 

by mal zahŕňať základné normy ako bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zdravotné normy, 

životné minimum, sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania, prevencia sexuálneho 

obťažovania a násilia na pracovisku a odstránenie nútenej a detskej práce; vyzýva Komisiu, aby sa 

ďalej zamerala na tieto otázky: kľúčové kritériá pre trvalo udržateľnú výrobu, transparentnosť a 

vysledovateľnosť vrátane transparentného zberu údajov a transparentných nástrojov na 

informovanie spotrebiteľov, kontroly a audity vykonávania náležitej starostlivosti, prístup k 

náprave, rodová rovnosť, podávanie správ o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, 

zodpovednosť spoločností v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou a zvyšovanie 

informovanosti v Európskej únii; nabáda Komisiu, aby uznávala iné vnútroštátne legislatívne 

návrhy a iniciatívy s rovnakým cieľom ako táto právna úprava, a to po audite týchto návrhov a 

iniciatív a potvrdení, že spĺňajú požiadavky európskych právnych predpisov;“ 
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66. Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup 

poľnohospodárov k pôde 

Správa: Maria Noichl (A8-0119/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 30 ods. pôvodný text OH/EH + 322, 259, 18 

ods. 32 ods. pôvodný text OH/EH + 355, 230, 11 

citácia 5 ods. pôvodný text OH/EH + 348, 223, 29 

odôv. C ods. pôvodný text OH/EH + 317, 264, 7 

odôv. D ods. pôvodný text OH/EH + 312, 264, 25 

odôv. M ods. pôvodný text OH/EH + 327, 256, 6 

odôv. AM ods. pôvodný text OH/EH + 323, 262, 9 

odôv. AN ods. pôvodný text OH/EH - 278, 281, 42 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 524, 37, 45 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

76 poslancov citácia 5, odôvodnenia C, D, M, AM, AN, odseky 30, 32 
 

Iné 

Odsek 25 je zahrnutý v odseku 21, a preto sa vypúšťa z prijatého znenia. 
 

 

67. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

Správa: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 8 3 EFDD  -  

4 EFDD  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

5 EFDD HPM - 151, 427, 20 

od odseku 9 6 EFDD HPM - 145, 430, 25 

7 EFDD  -  

ods. 13 ods. pôvodný text OH/EH + 487, 78, 30 

ods. 15 ods. pôvodný text OH/EH - 244, 262, 83 

od odseku 21 8 EFDD HPM - 183, 407, 7 

9 EFDD  -  

od odseku 23 10 EFDD HPM - 149, 427, 25 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 24 11 EFDD HPM - 144, 437, 20 

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 1 GUE/NGL  -  

od odseku 44 2 GUE/NGL  -  

12 EFDD HPM - 107, 477, 16 

13 EFDD  -  

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 280, 269, 50 

od odseku 52 14 EFDD HPM - 179, 409, 12 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 431, 134, 34 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN č. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odseky 13, 34 

Verts/ALE: ods. 15 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 45 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „prejsť od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom 

energie a“ 

2. časť: tieto slová 

 

GUE/NGL: 

ods. 8 

1. časť: „domnieva sa, že zvýšenie úverovej činnosti EIB by sa mohlo dosiahnuť 

prostredníctvom lepších synergií s verejnými finančnými prostriedkami, čím by sa 

posilnili verejné a súkromné investície; 

2. časť: „zdôrazňuje, že takéto zvýšenie by mala sprevádzať zodpovedajúca diverzifikácia 

súboru produktov EIB vrátane väčšieho a obozretného využívania verejno-

súkromných partnerstiev – pri zachovaní rovnováhy medzi verejným a súkromným 

prínosom – a iných inovačných nástrojov s cieľom lepšie reagovať na potreby 

reálnej ekonomiky a trhu; zdôrazňuje, že pri prijímaní takýchto opatrení by sa 

zároveň malo uznať, že nové výrobky si často vyžadujú dodatočné nástroje správy, 

aby sa zabezpečila ich vhodnosť, a že by sa osobitná pozornosť mala venovať 

strategickému prideľovaniu finančných prostriedkov a podpore politických cieľov 

EÚ;“ 

 

Verts/ALE: 

ods. 24 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „víta najmä skutočnosť, že operácie EIB pomohli 

vytvoriť a udržať 4,1 milióna pracovných miest v európskych MSP a spoločnostiach 

so strednou trhovou kapitalizáciou (13 % v porovnaní s rokom 2014);“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

68. Vykonávanie smernice o banskom odpade 

Správa: György Hölvényi (A8-0071/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 20 1 PPE  +  

od odôvodnenia F 2 PPE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 566, 8, 20 
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69. Situácia vo Venezuele 

Návrhy uznesení: B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-

0276/2017, B8-0277/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

spoločný návrh uznesenia RC-B8-0270/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 450, 35, 100 

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0270/2017  ALDE  ↓  

B8-0271/2017  PPE  ↓  

B8-0272/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0274/2017  S&D  ↓  

B8-0275/2017  ECR  ↓  

B8-0276/2017  EFDD  ↓  

B8-0277/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ALDE: záverečné hlasovanie 
 

Iné 

José Inácio Faria tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0270/2017. 
 

 

70. Námietka proti delegovanému aktu: systém všeobecných colných preferencií 

Návrh uznesenia: B8-0273/2017 (potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0273/2017 

(GUE/NGL) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM - 119, 436, 22 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL, ENF: záverečné hlasovanie 
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