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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. Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrhy uznesení: B8-0538/2017, B8-0539/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

ods. 1 ods. pôvodný text OH +  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 568, 64, 36 

4/HPM + 576, 75, 21 

5/HPM + 615, 37, 14 

6/HPM + 561, 96, 18 

od odseku 3 2 EFDD HPM - 117, 529, 30 

3 EFDD HPM - 71, 574, 31 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 610, 34, 29 

2/HPM + 590, 42, 28 

3/HPM + 596, 59, 9 

ods. 5 4 EFDD HPM - 79, 586, 12 

ods. pôvodný text HPM + 577, 62, 37 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 564, 47, 66 

2/HPM + 640, 9, 22 

ods. 7 5V EFDD HPM - 74, 590, 13 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 643, 11, 23 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 598, 63, 14 

3/HPM + 557, 88, 23 

od odseku 7 6 EFDD HPM - 73, 567, 35 

7 EFDD HPM - 71, 580, 24 

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 596, 47, 34 

3 +  

4/HPM + 562, 89, 26 

ods. 10 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 10 8 EFDD HPM - 90, 523, 63 

9 EFDD HPM - 90, 502, 84 

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

od odseku 12 10 EFDD HPM - 50, 589, 37 

11 EFDD HPM - 63, 596, 16 

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 12 EFDD HPM - 73, 592, 12 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 598, 54, 25 

2/HPM + 547, 90, 39 

od odseku 15 13 EFDD HPM - 87, 569, 22 

odôvodnenie A ods. pôvodný text HPM + 662, 10, 4 

odôvodnenie B ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie C ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie D ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia H 1 EFDD HPM - 83, 584, 11 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 557, 92, 29 

Návrh uznesenia B8-0539/2017 

(EFDD) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, odôvodnenie A, odseky 3 (tretia až šiesta 

časť), 4, 5, 6, 7, 9 (druhá a štvrtá časť), 15, záverečné hlasovanie (B8-0538/2017), 

záverečné hlasovanie (B8-0539/2017) 

ENF: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: odseky 1, 5, 8, 9, 10, 13, odôvodnenia B, C, D 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 9 

1. časť: „pevne verí, že je zodpovednosťou vlády Spojeného kráľovstva poskytnúť jedinečné 

efektívne a schodné riešenie, ktorým sa zabráni vytvoreniu „pevných“ hraníc, 

zabezpečí úplné dodržiavanie Veľkopiatkovej dohody v jej plnom znení“ 

2. časť: „súlad s právom Európskej únie a v plnej miere zaručí integrita vnútorného trhu a 

colnej únie;“ 

3. časť: „domnieva sa tiež, že Spojené kráľovstvo musí aj naďalej svojím spravodlivým 

podielom prispievať na finančnú podporu Severného Írska/Írska;“ 
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4. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy Spojeného kráľovstva uvedené v jeho 

stanovisku na tému Severné Írsko a Írsko v tejto súvislosti nenapĺňajú očakávania; 

na druhej strane poznamenáva, že predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva vo 

svojom prejave z 22. septembra 2017 vylúčila akúkoľvek fyzickú infraštruktúru na 

hraniciach, čo vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo zostane súčasťou 

vnútorného trhu a colnej únie alebo že Severné Írsko určitým spôsobom zostane ich 

súčasťou;“ 

 

ENF: 

ods. 4 

1. časť: „zdôrazňuje, že dohoda o vystúpení musí zahŕňať všetky práva, ktoré v súčasnosti 

majú občania, aby nenastali podstatné zmeny ich postavenia, a že v nej je potrebné 

zabezpečiť reciprocitu, rovnosť, symetriu a nediskrimináciu občanov EÚ v 

Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva v Európskej únii;“ okrem 

slov „všetky“ a „aby nenastali podstatné zmeny ich postavenia“ 

2. časť: tieto slová 

3. časť: „podčiarkuje najmä to, že oprávnené osoby s bydliskom na území štátu EÚ a deti 

narodené po vystúpení Spojeného kráľovstva by mali patriť do rozsahu pôsobnosti 

dohody o vystúpení ako rodinní príslušníci, nie ako nezávislí držitelia práv, že 

budúci rodinní príslušníci by mali naďalej požívať právo na pobyt podľa rovnakých 

ustanovení ako súčasní rodinní príslušníci, že dokumenty by mali byť deklaratórne v 

súlade s právnymi predpismi EÚ, že je potrebné vyhnúť sa zložitým 

administratívnym postupom, a tiež že všetky výhody vymedzené v právnych 

predpisoch EÚ by mali byť možné preniesť;“ 

 
ods. 6 

1. časť: „vyjadruje znepokojenie nad poľutovaniahodnými administratívnymi postupmi voči 

občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve;“ 

2. časť: „navyše pripomína Spojenému kráľovstvu, že kým je členským štátom Európskej 

únie, musí dodržiavať a presadzovať právo Európskej únie a zdržať sa všetkých 

administratívnych či iných praktík, ktorých dôsledkom sú prekážky a diskriminácia 

občanov krajín EÚ-27 s pobytom v Spojenom kráľovstve, a to aj v rámci ich 

pracoviska; očakáva, že všetky ostatné členské štáty zo svojej strany zabezpečia, aby 

sa s občanmi Spojeného kráľovstva s pobytom v Európskej únii zaobchádzalo v 

úplnom súlade s právom Únie, keďže až do vystúpenia Spojeného kráľovstva z 

Európskej únie ide o občanov EÚ;“ 

 
ods. 7 

1. časť: „berie na vedomie, že predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva sa v prejave z 22. 

septembra 2017 zaviazala zabezpečiť priamy účinok práv občanov krajín EÚ-27 s 

pobytom v Spojenom kráľovstve, a to prostredníctvom začlenenia dohody o 

vystúpení do právneho poriadku Spojeného kráľovstva;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že toto by sa malo uskutočniť tak, aby sa zabránilo jednostrannému 

spochybňovaniu tohto kroku, čím sa občanom EÚ umožní domáhať sa práv 

vyplývajúcich z dohody o vystúpení priamo pred súdmi Spojeného kráľovstva a pred 

verejnou správou, a zabezpečiť ich nadradenosť nad právom Spojeného kráľovstva;“ 

3. časť: „zdôrazňuje, že s cieľom zaručiť koherentnosť a integritu právneho poriadku Únie 

musí Súdny dvor zostať jediným a príslušným orgánom zodpovedným za výklad a 

presadzovanie práva Únie a dohody o vystúpení; v tejto súvislosti očakáva 

konkrétne návrhy zo strany Spojeného kráľovstva;“ 

 
ods. 11 
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1. časť: „berie na vedomie vyhlásenie predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva v jej 

prejave z 22. septembra 2017 o finančnom vyrovnaní, no v tejto súvislosti očakáva 

konkrétne návrhy od vlády Spojeného kráľovstva;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že skutočnosť, že doposiaľ neboli predložené žiadne jasné návrhy, 

vážne obmedzila rokovania, a že pred začatím rokovaní o ďalších otázkach vrátane 

rámca pre budúci vzťah medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom je 

potrebné dosiahnuť výrazný pokrok v tejto oblasti;“ 

 
ods. 12 

1. časť: „v súlade so stanoviskom Komisie z 12. júna 2017 s názvom Essential Principles on 

Financial Settlement (Hlavné zásady týkajúce sa finančného vyrovnania) opätovne 

potvrdzuje, že Spojené kráľovstvo musí v plnom rozsahu dodržať svoje finančné 

záväzky, ktoré vznikli počas členstva v Európskej únii, a trvá na tom, že táto otázka 

sa musí v plnej miere vyriešiť v rámci dohody o vystúpení;“ 

2. časť: „poukazuje najmä na finančné záväzky vyplývajúce z viacročného finančného rámca 

a z rozhodnutia o vlastných zdrojoch z roku 2014,“ 

3. časť: „medzi ktoré bez ohľadu na prechodné obdobie patria nesplatené záväzky Európskej 

únie, ako aj jeho podiel na záväzkoch, a to vrátane podmienených záväzkov, ako aj 

náklady na vystúpenie z Európskej únie, pretože je vylúčené, aby záväzky, ktoré 

prijalo 28 členských štátov, boli platné len pre zostávajúcich 27;“ 

 
ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „že je nevyhnutné“, „do hmatateľných zmien“, „počas 

prvej fázy“ a rokovaní a „v druhej fáze“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 15 

1. časť: „zastáva názor, že v rámci štvrtého kola rokovaní zatiaľ nebol dosiahnutý dostatočný 

pokrok, pokiaľ ide o občianske práva, Írsko a Severné Írsko a vyrovnanie finančných 

záväzkov Spojeného kráľovstva;“ 

2. časť: „vyzýva Európsku radu, aby sa rozhodla na svojom októbrovom zasadnutí odložiť 

svoje posúdenie toho, či sa dosiahol dostatočný pokrok, pokiaľ sa počas piateho kola 

rokovaní nedosiahne významný prelom, pokiaľ ide o riešenie všetkých troch 

oblastí;“ 

 

EFDD, ENF: 

ods. 3 

1. časť: „v súlade so svojím uznesením z 5. apríla 2017 konštatuje, že predsedníčka vlády 

Spojeného kráľovstva vo svojom prejave z 22. septembra 2017 navrhla časovo 

obmedzené prechodné obdobie;“ 

2. časť: „poukazuje na to, že takýto prechod sa môže uskutočniť iba na základe existujúcich 

nástrojov a štruktúr Únie v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a 

presadzovania práva;“ 

3. časť: zdôrazňuje, že takéto prechodné obdobie, keď Spojené kráľovstvo už nebude 

členským štátom, môže byť len pokračovaním uplatňovania úplného acquis 

communautaire, čo zahŕňa úplné uplatňovanie štyroch slobôd (voľného pohybu 

osôb, kapitálu, služieb a tovaru), a že môže nastať iba ak sa neuložia žiadne nové 

podmienky na obmedzenie voľného pohybu osôb;“ 

4. časť: „zdôrazňuje, že o takomto prechodnom období by bolo možné uvažovať iba pri 

zachovaní plného rozsahu právomoci Súdneho dvora Európskej únie;“ 

5. časť: „trvá na tom, že takéto prechodné obdobie sa môže dohodnúť iba za predpokladu 

uzavretia úplnej dohody o vystúpení zahŕňajúcej všetky otázky týkajúce sa 

vystúpenia Spojeného kráľovstva;“ okrem slov „iba“, „úplnej“ a „zahŕňajúcej všetky 

otázky týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva“ 
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6. časť: tieto slová 
 

 

2. Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických 

a elektronických zariadeniach ***I 

Správa: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 5 výbor HPM + 645, 28, 6 

 

 

 

3. Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti dohovoru 

Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) ***I 

Správa: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 34 výbor HPM + 590, 72, 16 

Vyhlásenie parlamentu 33 výbor  +  

 

 

 

4. Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v 

EÚ 

Správa: Anna Hedh (A8-0271/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 399, 226, 52 

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 552, 79, 42 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 321, 309, 44 

ods. 19 ods. pôvodný text OH/EH + 387, 115, 170 

ods. 21 ods. pôvodný text HPM + 338, 241, 93 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 359, 274, 44 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 299, 367, 10 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 561, 50, 57 

2/HPM + 358, 281, 25 

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 293, 373, 7 

ods. 42 ods. pôvodný text OH -  

ods. 44 ods. pôvodný text HPM + 452, 174, 42 

ods. 45 ods. pôvodný text OH +  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 -  

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 335, 328, 12 

ods. 55 ods. pôvodný text OH/EH + 382, 279, 13 

ods. 56 ods. pôvodný text HPM + 340, 283, 48 

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 307, 362, 5 

ods. 59 ods. pôvodný text OH +  

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 412, 191, 72 

2/HPM + 380, 225, 71 

ods. 62 ods. pôvodný text HPM - 293, 370, 12 

ods. 63 ods. pôvodný text OH -  

odôvodnenie D ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie S ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie AD ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 480, 130, 65 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: odseky 2, 21, 23 (druhá časť), 56, 62 

Verts/ALE: odseky 15, 35, 44, 61 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Poslanci: odseky 9, 19, 28, 42, 45, 55, 59, 63 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

odôvodnenie D 

1. časť: „keďže medzi hlavné prekážky posilnenia hospodárskeho postavenia žien patria 

nepriaznivé sociálne normy, diskriminačné zákony alebo nedostatok právnej 

ochrany, nerovnaké rozdelenie neplatenej domácej práce a starostlivosti medzi 

mužmi a ženami a nedostatočný prístup k finančným, digitálnym a hmotným 

statkom; keďže tieto prekážky sa môžu ďalej zväčšiť prelínajúcou sa 

diskrimináciou,“ 

2. časť: „ako je diskriminácia na základe rasy a etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného 

postihnutia, zdravia, rodovej identity, sexuálnej orientácie a/alebo sociálno-

ekonomických podmienok;“ 

 
odôvodnenie S 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „verejne prístupný“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 23 

1. časť: Text ako celok okrem slova: „záväzné“ 

2. časť: toto slovo 

 
ods. 25 

1. časť: „vyjadruje presvedčenie, že dosiahnutie rovnakého odmeňovania pre mužov aj ženy 

za rovnakú prácu rovnakej hodnoty si vyžaduje jasný rámec špecifických 

hodnotiacich nástrojov zameraných na prácu s porovnateľnými ukazovateľmi na 

posúdenie „hodnoty“ v rámci pracovných miest alebo odvetví;“ 

2. časť: „nabáda preto Komisiu, aby zvážila vypracovanie takého rámca a pomohla 

členským štátom a sociálnym partnerom pri jeho uplatňovaní; nabáda všetky strany, 

aby prijali politiky a právne predpisy na zabezpečenie rovnakej odmeny za rovnakú 

prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;“ 

 
ods. 27 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a nabáda ich, aby presadzovali rodovo slepé životopisy 

s cieľom odrádzať podniky a verejnú správu, aby sa pri prijímacích konaniach 

nechali ovplyvniť rodovými predsudkami; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

možnosť vypracovania anonymizovaného Europass-životopisu;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 31 

1. časť: „vyzýva inštitúcie EÚ, aby podporili účasť žien na európskom volebnom procese“ 

2. časť: „tým, že do nasledujúcej revízie európskych právnych predpisov v oblasti volieb 

zahrnú rodovo vyvážené zoznamy;“ 

 
ods. 35 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva preto Komisiu, aby nabádala podniky s viac ako 

50 zamestnancami k rokovaniu o plánoch rovnosti so sociálnymi partnermi s cieľom 

posilniť rodovú rovnosť a bojovať proti diskriminácii na pracovisku; vyzýva na 

zahrnutie stratégie na riešenie, predchádzanie a odstránenie sexuálneho obťažovania 

na pracovisku do týchto plánov rodovej rovnosti;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 52 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a do európskeho semestra“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 61 

1. časť: „zdôrazňuje, že neprimerane vysoký počet žien má neisté pracovné miesta a v tejto 

pozícii sú často nedobrovoľne; naliehavo vyzýva členské štáty, aby uplatňovali 

odporúčania Medzinárodnej organizácie práce (MOP) zamerané na zníženie počtu 

neistých pracovných miest,“ 

2. časť: „ako je sprísnenie podmienok, za ktorých sa môžu uzatvoriť neisté pracovné zmluvy, 

a obmedzenie obdobia, počas ktorého môžu byť pracovníci zamestnaní na základe 

takejto zmluvy;“ 

 
odôvodnenie Ad 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 15 

1. časť: „je presvedčený, že zapojenie mužov do povinností spojených so starostlivosťou 

o dieťa je predpokladom zmeny tradičných stereotypov týkajúcich sa rodových úloh; 

ďalej sa domnieva, že zo spravodlivejšieho rozdeľovania neplatenej práce 

a vyváženejšieho využívania dovolenky súvisiacej so starostlivosťou budú 

profitovať ako ženy, tak aj muži a celá spoločnosť;“ 

2. časť: „je presvedčený, že model rovnakého zárobku a rovnakej starostlivosti je 

najúčinnejším modelom na dosahovanie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach 

života;“ 

 
ods. 39 

1. časť: „vyzýva na reformy s cieľom posilniť rodovú rovnosť v rodinnom živote aj na trhu 

práce;“ 

2. časť: „je presvedčený, že individualizované práva na sociálne zabezpečenie a silné 

zákonné právo na zamestnanie na plný úväzok, prípadne s možnosťou zmluvy na 

kratší pracovný čas, prispeje k posilneniu ekonomického postavenia žien;“ 

 
ods. 48 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 57 

1. časť: Text ako celok okrem slova: „utečencov“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

5. Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v 

rozvojových krajinách 
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Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 350, 316, 6 

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 23 ods. pôvodný text OH/EH - 329, 334, 9 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 36 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 509, 70, 96 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Poslanci: odseky 9, 23, 36 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane členských štátov EÚ a u niektorých jej 

najbližších spojencov“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 17 

1. časť: „varuje EÚ a jej členské štáty pred zhovievavejším prístupom k zmenšovaniu 

priestoru občianskej spoločnosti a ďalším otázkam v oblasti ľudských práv v 

prípade, ak ide o krajiny, s ktorými EÚ spolupracuje na riešení otázok migrácie;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že zmenšovanie priestoru občianskej spoločnosti a porušovanie 

ľudských práv môže prispievať k nútenej migrácii;“ 

 
ods. 32 

1. časť: „zdôrazňuje význam aktívnej podpory politík a opatrení, ktoré sa týkajú práv žien“ 

2. časť: „vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“ 
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6. Boj proti počítačovej kriminalite 

Správa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 38 ods. pôvodný text OH +  

ods. 78 ods. pôvodný text OH/EH + 387, 204, 76 

odôvodnenie P ods. pôvodný text OH/EH + 399, 250, 23 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 603, 27, 39 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Poslanci: odôvodnenie P, odseky 38, 78 
 

 

7. Politické vzťahy EÚ s ASEAN 

Správa: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

citácia 35 1 spravodajca  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 543, 66, 46 

 


