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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 

 



P8_PV(2018)02-06(VOT)_SK.docx 2 PE 617.555 

1. Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa 

Správa: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: návrh 

rozhodnutia 

 +  

 

 

2. Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou *** 

Odporúčanie: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Zriadenie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

Návrh rozhodnutia: B8-0077/2018 (väčšina hlasov všetkých poslancov a dve tretiny odovzdaných 

hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh rozhodnutia B8-0077/2018 (Konferencia predsedov) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

 +  

 

 

 

4. Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti 

zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I 

Správa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

predbežná dohoda 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 70 výbor HPM + 557, 89, 33 

vyhlásenie Komisie 69 výbor  +  

 

 

 

5. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií 

***I 

Správa: Julie Girling (A8-0003/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 166 výbor HPM + 535, 104, 39 

vyhlásenia Komisie 167 výbor  +  

 

 

 

6. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

Správa: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 474, 161, 47 

ods. 7 13 ENF HPM - 68, 581, 30 

ods. 10 7 EFDD HPM - 143, 513, 24 

ods. 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD HPM - 102, 559, 20 

ods. 14 14 ENF HPM - 90, 566, 23 

ods. 18 9 EFDD HPM - 145, 514, 25 

15 ENF HPM - 93, 520, 65 

ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1/EH + 524, 153, 5 

2/HPM + 527, 145, 9 

ods. 19 2 GUE/NGL  -  

ods. 21 10 EFDD HPM - 141, 510, 33 

ods. 22 16 ENF HPM - 90, 576, 10 

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 628, 15, 40 

2/EH + 595, 61, 22 

3 +  

ods. 27 3 GUE/NGL HPM - 157, 500, 22 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 576, 56, 44 

3 +  

od odseku 27 11 EFDD HPM - 208, 465, 12 

od odseku 29, nový 

podnadpis 

19 S&D  +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPM + 549, 127, 7 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 565, 70, 42 

3 +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 595, 51, 35 

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 549, 125, 10 

2/HPM + 543, 121, 16 

ods. 40 17 ENF HPM - 101, 519, 63 

ods. pôvodný text HPM + 480, 142, 60 

ods. 44 12 PPE HPM + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

ods. 45 5 GUE/NGL  -  

od odseku 46 6 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 479, 126, 78 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: pozmeňujúci návrh 12 

GUE/NGL: pozmeňujúci návrh 3 

ENF: odseky 2, 31, PN 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: PN 7, 8, 9, 10, 11, odseky 18, 26 (1. časť), 27 (2. časť), 32 (2. časť), 35 (2. časť), 38, 

40 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 32 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 18 

1. časť: „domnieva sa, že ako uviedol prezident ECB, menová politika nie je dostatočná na 

udržanie oživenia hospodárstva, ani nemôže prispieť k vyriešeniu štrukturálnych 

problémov európskeho hospodárstva, ak ju nedoplnia starostlivo navrhnuté, sociálne 

vyvážené a spravodlivé dlhodobé politiky posilňujúce rast a konkurencieschopnosť 

na úrovni členských štátov, v kombinácii so zdravými fiškálnymi politikami a v 

rámci Paktu stability a rastu;“ 

2. časť: „súhlasí ďalej s ECB, že je potrebné prehĺbiť inštitucionálnu štruktúru HMÚ na 

podporu uvedených reforiem a vytvorenie eurozóny odolnejšej voči 

makroekonomickým šokom;“ 

 
ods. 26 

1. časť: „konštatuje, že predĺžené obdobie takmer plochej výnosovej krivky úrokovej sadzby 

by mohlo ovplyvniť stabilitu a ziskovosť bankového systému;“ 

2. časť: „súhlasí však s posúdením ECB, že ziskovosť banky v konečnom dôsledku závisí od 

jej obchodného modelu, ako aj od jej štruktúry a súvahy, bez ohľadu na nízke 

úrokové sadzby;“ 
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3. časť: „berie tiež na vedomie, že bankový sektor EÚ je charakteristický rozmanitosťou, v 

neposlednom rade v dôsledku vnútroštátnych špecifík, čo zase prispieva k stabilite 

finančného systému;“ 

 
ods. 27 

1. časť: „uznáva, že zatiaľ čo súčasná politika nízkych úrokových sadzieb má dočasne 

pozitívny účinok na úroveň nesplácaných úverov (NPL),“ 

2. časť: „mali by sa účinne a štruktúrovaným spôsobom riešiť zásadné riziká súvisiace s 

nesplácanými úvermi;“ 

3. časť: „berie na vedomie úsilie ECB a SSM pri dohľade nad bankami a pomoci bankám v 

eurozóne s cieľom znížiť objem ich NPL, a najmä usmernenia, ktoré poskytla ECB 

bankám, pokiaľ ide o riešenie NPL v marci 2017 a jej opatrenia týkajúce sa 

jednotlivých bánk, ako aj akčný plán schválený Radou ECOFIN z 11. júla 2017 bez 

toho, aby boli dotknuté právomoci Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o právne 

predpisy úrovne 1; poukazuje na to, že riadne vykonávanie akčného plánu Rady si 

vyžaduje spoločné úsilie zo strany bánk, orgánov dohľadu, regulačných orgánov a 

vnútroštátnych orgánov; vyzýva na záťažové testy so širokým pokrytím, metodickou 

vhodnosťou a spoľahlivosťou; odporúča pozorné monitorovanie vývoja na trhoch s 

nehnuteľnosťami; domnieva sa, že akékoľvek dodatočné opatrenia by mali 

zabezpečiť plné rešpektovanie výsad Európskeho parlamentu;“ 

 
ods. 32 

1. časť: „berie na vedomie pozitívne stanovisko ECB k rýchlemu zriadeniu európskeho 

systému ochrany vkladov (EDIS) ako tretieho piliera bankovej únie;“ 

2. časť: „zdôrazňuje kľúčovú úlohu ochrany vkladov pre budovanie dôvery a 

zabezpečovanie rovnakej ochrany vkladov v rámci bankovej únie; zdôrazňuje, že 

EDIS by mohol ďalej posilniť a zabezpečiť finančnú stabilitu;“ 

3. časť: „uznáva, že zdieľanie a znižovanie rizika musia ísť ruka v ruke;“ 

 
ods. 35 

1. časť: „súhlasí s ECB o význame fyzických peňazí ako zákonného platidla, vzhľadom na 

skutočnosť, že euro je jediným zákonným platidlom v eurozóne, a pripomína 

všetkým členským štátom eurozóny, že prijímanie euromincí a bankoviek by malo 

byť pravidlom v maloobchodných transakciách bez toho, aby boli dotknuté práva 

týchto členských štátov“ 

2. časť: „na zavedenie horných limitov hotovostných platieb na účely“ 

3. časť: „boja proti praniu špinavých peňazí, daňovým podvodom a proti financovaniu 

terorizmu a organizovanej trestnej činnosti; navrhuje, že eurosystém by mal vydávať 

pamätné bankovky Karola Veľkého, ktoré by tiež mali byť zákonným platidlom;“ 

 
ods. 38 

1. časť: „žiada ECB, aby aj naďalej poskytovala potrebnú podporu Grécku a každému inému 

členskému štátu pri preskúmaní ukončenia programu finančnej pomoci;“ 

2. časť: „domnieva sa, že táto podpora by mohla zahŕňať, bez toho, aby bolo dotknuté jej 

nezávislé postavenie, začlenenie gréckych štátnych dlhopisov do PSPP, na základe 

kritérií oprávnenosti, ktoré by sa uplatnili na všetky členské štáty, a rozšírenie 

programu CBPP3 na grécke právne subjekty, ktoré sa riadia verejným a súkromným 

právom v súlade s rovnakými kritériami oprávnenosti;“ 
 

 

7. Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie 

Správa: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 559, 63, 43 

 


