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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. Nigéria 

Návrhy uznesení: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-
0053/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0045/2018 

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

od odseku 11 3 GUE/NGL  -  

od odseku 15 2 Verts/ALE HPM - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia V 1 Verts/ALE HPM - 146, 430, 35 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, 2 
 

 

2. Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši 

Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi 

Návrhy uznesení: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0043/2018 

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Konžská demokratická republika 

Návrhy uznesení: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-
0059/2018, B8-0060/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0054/2018  

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

od odseku 12 1 GUE/NGL EH + 318, 293, 9 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby 

nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** 
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Odporúčanie: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach 

rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 562, 16, 43 

 

 

6. Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských 

štátoch 

Správa: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 387, 222, 16 

2/HPM - 290, 325, 9 

3/HPM + 340, 272, 8 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 586, 32, 15 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3 +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 485, 109, 36 

ods. 15 ods. pôvodný text HPM - 297, 305, 25 

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 338, 285, 6 

3 +  

ods. 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPM - 269, 350, 13 

ods. 24 ods. pôvodný text HPM + 349, 210, 75 

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 573, 33, 26 

2 +  

ods. 44 ods. pôvodný text HPM + 432, 165, 36 

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôvodnenie A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 292, 329, 0 

odôv. B ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. D ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. L ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 512, 50, 63 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odseky 7, 12 

S&D: PN 1, ods. 1, 15, 24, 44 

ENF: odseky 1, 26 (prvá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 1, 15, 24, odôv. B 

ALDE: ods. 44 

S&D: odôv. L 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôvodnenie A 

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

2. časť: tieto slová 

 

GUE/NGL: 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „uznáva, že niektoré členské štáty zaostávajú v realizácii 

potrebných štrukturálnych reforiem;“ „únik mozgov vysokovzdelaných ľudí“ a 

„ktoré zaznamenali“ 

2. časť: „uznáva, že niektoré členské štáty zaostávajú v realizácii potrebných štrukturálnych 

reforiem;“ 

3. časť: „únik mozgov vysokovzdelaných ľudí“ a „ktoré zaznamenali“ 

 
odôv. D 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „môže v nich vytvárať pocit izolovanosti a môže ich to 

poznačiť tak“ 

2. časť: tieto slová 

 

ALDE: 

ods. 9 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „celosvetovej hospodárskej“, „čoraz častejším 

využívaním“ a „neistých“ 

2. časť: „celosvetovej hospodárskej“ 

3. časť: „čoraz častejším využívaním“ a „neistých“ 

 
ods. 48 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „kvalitné“ a „neistých, slabo platených a dočasných“ 

2. časť: „kvalitné“ 

3. časť: „neistých, slabo platených a dočasných“ 
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odôv. B 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „krízové“, „v krajinách postihnutých krízou“ a „už“ 

2. časť: „krízové“ 

3. časť: „v krajinách postihnutých krízou“ 

4. časť: „už“ 

 

 

 

ENF: 

ods. 26 

1. časť: „zdôrazňuje, že určiť, či sa rozpočet na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí vynakladá účelne a či sa dosahuje jej konečný cieľ, ktorým je pomôcť mladým 

nezamestnaným ľuďom získať udržateľné zamestnanie, je možné len v prípade, že 

príslušné operácie sa budú podrobne a transparentne monitorovať prostredníctvom 

spoľahlivých a porovnateľných údajov a že sa členské štáty, ktoré nedosiahli pokrok, 

budú adresovať ambicióznejším spôsobom;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby naliehavo zlepšili monitorovanie, vykazovanie a kvalitu 

údajov a aby zaručili včasný a častejší zber a sprístupňovanie spoľahlivých a 

porovnateľných údajov o súčasnom vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí, než sa vyžaduje na základe ich povinnosti predkladať výročné správy, 

ako sa uvádza v článku 19 ods. 2 nariadenia o ESF; vyzýva Komisiu, aby revidovala 

svoje usmernenia k zhromažďovaniu údajov v súlade s odporúčaniami Dvora 

audítorov s cieľom minimalizovať riziko nadhodnotenia výsledkov;“ 

 

ALDE, ENF: 

ods. 1 

1. časť: „je presvedčený, že záruka pre mladých ľudí musí byť prvým krokom k prístupu k 

potrebám zamestnanosti mladých ľudí založenému na právach;“ okrem slov „k 

prístupu [...] založenému na právach“ 

2. časť: „k prístupu [...] založenému na právach“ 

3. časť: „pripomína, že zamestnávatelia majú povinnosť zúčastniť sa na procese 

poskytovania dostupných programov odbornej prípravy, absolventských pozícií 

a kvalitných stáží pre mladých ľudí;“ 

 

GUE/NGL, S&D: 

ods. 16 

1. časť: „domnieva sa, že záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí nemôžu nahradiť používanie makroekonomických nástrojov a 

ostatných politík na podporu zamestnanosti mladých ľudí; poukazuje na to, že pri 

hodnotení uplatňovania a účinkov záruky pre mladých ľudí je dôležité zohľadniť 

odlišné makroekonomické a rozpočtové podmienky členských štátov;“ 

2. časť: „domnieva sa, že ak sa má predĺžiť program podpory zamestnanosti mladých ľudí, 

treba načrtnúť jeho dlhodobú štrukturálnu reformu;“ 

3. časť: „vyjadruje zreteľnú potrebu väčšej koordinácie medzi jednotlivými štátmi;“ 
 

 

7. Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy 

odborných služieb 

Správa: Nicola Danti (A8-0401/2017) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 14 1 ALDE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 490, 54, 38 

 


