
P8_PV(2018)04-18(VOT)_SK.docx 1 PE 621.175 

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. Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu 

priamym všeobecným hlasovaním * 

Správa: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 492, 14, 24 

 

 

2. Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 

Návrh Konferencie predsedov:  

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh Konferencie 

predsedov 

Vyhlásené za schválené 

 

 

3. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** 

Odporúčanie: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 482, 59, 33 

 

 

 

4. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) 

Správa: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 500, 72, 22 

 

 

5. Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu *** 

Odporúčanie: Helga Stevens (A8-0131/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 544, 57, 10 
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6. Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) *** 

Odporúčanie: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Obaly a odpady z obalov *** 

Správa: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 90 výbor HPM + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a 

elektronických zariadení *** 

Správa: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 35 výbor HPM + 568, 42, 28 

 

 

 

9. Odpad ***I 

Správa: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 253 výbor HPM + 559, 42, 46 

vyhlásenia Komisie 254 výbor  +  

 

 

 

10. Skládky odpadov ***I 

Správa: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 53 výbor HPM + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I 

Správa: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 13 výbor HPM + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej 

komisie 

Návrh uznesenia: B8-0214/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0214/2018  (výbor CONT) 

ods. 1 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

HPM + 464, 205, 8 

8 ECR EH - 301, 371, 6 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 9 ECR  -  

od odseku 18 3 ENF HPM - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 621, 60, 5 

od odseku 20 12 ECR  -  

ods. 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPM - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPM - 289, 388, 4 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 459, 220, 6 

2/HPM + 388, 266, 28 

3/HPM + 627, 50, 6 

od odseku 22 2 ALDE  -  

4 ENF HPM - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

od odseku 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

ods. 27 ods. pôvodný text OH/EH + 372, 304, 20 

od odseku 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPM - 250, 435, 9 

16 ENF HPM - 142, 542, 3 

od odseku 30 18 Verts/ALE HPM - 196, 456, 42 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 3, 4, 16 
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ALDE: odseky 20, 22 

GUE/NGL: PN 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: PN 6, 7, 18 

PPE: ods. 22 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: ods. 20 

PPE: odseky 20, 27 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE, ALDE: 

ods. 22 

1. časť: „je známe, že zrušenie priaznivého správneho aktu všeobecne nie je možné kvôli 

právnym obmedzeniam“ – okrem „všeobecne“ 

2. časť: „všeobecne“ 

3. časť: „napriek tomu však žiada Komisiu, aby prehodnotila postup vymenovania nového 

generálneho tajomníka s cieľom poskytnúť ďalším možným uchádzačov z európskej 

verejnej správy možnosť kandidovať, a tým umožnila širší výber spomedzi 

potenciálnych uchádzačov z tej istej funkčnej skupiny a platovej triedy; vyzýva 

Komisiu, aby v budúcnosti uskutočnila otvorené a transparentné postupy podávania 

kandidatúr“ 
 

 

13. Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej 

migrácii a globálnym paktom o utečencoch 

Návrhy uznesení: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0184/2018 

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

od odseku 4 2 GUE/NGL HPM - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL HPM - 44, 613, 18 

od odseku 5 4 GUE/NGL HPM - 62, 610, 15 

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 510, 117, 69 

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia F 1 GUE/NGL HPM - 59, 606, 26 

odôv. L ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 529, 109, 55 

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 516, 137, 43 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0185/2018  (skupina ENF) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1, 2, 3, 4 

ENF: odsek 28 záverečné hlasovanie (B8-0184/2018) odôvodnenie L 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: ods. 32 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

odôv. L 

1. časť: „keďže skúsenosti ukázali, že migranti majú prínos pre krajiny, v ktorých žijú, ako aj 

pre svoje domovské krajiny“ 

2. časť: „keďže migranti prispievajú v krajinách, v ktorých žijú, prostredníctvom platenia 

daní a vynakladania približne 85 % svojich príjmov v hospodárstve týchto krajín; 

keďže v roku 2017 sa podľa odhadov v rámci remitencií celosvetovo previedlo 596 

miliárd USD, z toho 450 miliárd USD do rozvojových krajín, čo je až trojnásobok 

celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci“ 
 

 

14. Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v 

polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 

Správa: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 88 1 Verts/ALE HPM - 195, 344, 156 

od odseku 88 2 Verts/ALE HPM - 131, 548, 13 

ods. 89 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 92 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 121 3 Verts/ALE HPM - 207, 453, 39 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 462, 82, 151 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, 2, 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

ods. 5 

1. časť: „vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že EÚ a jej nástroje čelia významným 

výzvam, ako sú napríklad politické kompromisy medzi podporovaním hodnôt a práv 

a krátkodobými bezpečnostnými záujmami, noví aktéri v oblasti globálnej správy 

a medzinárodných finančných inštitúcií, ako aj množstvo násilných konfliktov na 

svete vrátane nestálej situácie v bezprostrednom – východnom aj južnom – 

susedstve EÚ“ 

2. časť: ,„a čoraz agresívnejšia a asertívnejšia politika Ruska“ 

 
ods. 6 

1. časť: „konštatuje, že trustové fondy EÚ boli vytvorené na riešenie základných príčin 

migrácie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že príspevky z rozpočtu EÚ na trustové 

fondy EÚ a nástroj pre utečencov v Turecku znížili celkovú súdržnosť, dlhodobú 

víziu a vplyv činnosti Únie“ 
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2. časť: „opäť zdôrazňuje, že nové priority musia byť financované z nových prostriedkov“ 

3. časť: „vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v žiadnej etape procesu rozhodovania 

o vyhlásení „týkajúcom sa Turecka“ nebol Parlament formálne konzultovaný ani 

nebol požiadaný o súhlas“ 

 
ods. 24 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „protiprávna anexia Krymského polostrova Ruskom a 

konflikt na východnej Ukrajine“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 55 

1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť organizáciám občianskej spoločnosti ďalšie 

finančné zdroje a podporu v oblasti odbornej prípravy; trvá na tom, že sú potrebné 

okamžité opatrenia na ďalšie zníženie byrokratickej záťaže a procesných prekážok, 

s ktorými sa stretávajú organizácie občianskej spoločnosti, najmä tie miestne“ okrem 

slov „ďalšie finančné zdroje a“ 

2. časť: „ďalšie finančné zdroje a“ 

3. časť: „vyzýva, aby sa na budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti vyčlenili 

konkrétne rozpočtové riadky s cieľom zvýšiť ich schopnosti získavať finančné 

prostriedky“ 

4. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázka nedostatočného zapojenia organizácií 

občianskej spoločnosti do programovania a vykonávania nástrojov na financovanie 

vonkajšej činnosti nebola uvedená v správe Komisie o preskúmaní v polovici 

trvania; vyzýva Komisiu, aby uplatňovala strategickejšie zapájanie organizácií 

občianskej spoločnosti do všetkých vonkajších nástrojov a programov, ako to 

požadovala Rada aj Parlament“ 

 
ods. 89 

1. časť: „pripomína zásadný význam podporovania a presadzovania demokracie a ľudských 

práv v tretích krajinách vrátane ochrany obhajcov ľudských práv“ 

2. časť: „bez ohľadu na zasahovanie zo strany orgánov tretích krajín“ 

 
ods. 92 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „Rómovia, LGBTI“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

15. Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite 

Správa: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 550, 70, 72 

 

 

 

16. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné 

agentúry 

Správa: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 426, 255, 12 

návrh uznesenia 

ods. 1 50 GUE/NGL HPM - 195, 433, 68 

ods. 4 28 EFDD  -  

51 S&D EH - 289, 398, 5 

ods. 9 52 S&D  -  

ods. 10 29 EFDD  -  

ods. 12 30V EFDD  -  

53 S&D  -  

ods. 17 11 GUE/NGL  -  

ods. 21 31 EFDD  -  

ods. 22 12 GUE/NGL  -  

ods. 25 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

ods. 26 33 EFDD  -  

ods. 34 55 S&D EH - 302, 389, 3 

ods. 41 56 S&D EH + 355, 330, 6 

ods. 51 6 Verts/ALE EH - 154, 507, 30 

ods. 52 34 EFDD  -  

ods. 53 35 EFDD  -  

ods. 55 36V EFDD  -  

ods. 58 37 EFDD  -  

ods. 59 38 EFDD  -  

ods. 63 39 EFDD  -  

ods. 64 písm. a) 40 EFDD  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 70 57 S&D  +  

ods. 85 58 S&D  -  

ods. 91 41V EFDD  -  

ods. 92 42V EFDD  -  

ods. 94 13 GUE/NGL  -  

ods. 99 písm. b) 43 EFDD  -  

ods. 99 písm. c) 14 GUE/NGL  -  

ods. 99 písm. e) 44 EFDD  -  

ods. 103 60 S&D EH - 232, 416, 46 

ods. 130 45 EFDD  -  

ods. 132 ods. pôvodný text OH/EH - 273, 371, 47 

ods. 133 61 S&D  -  

ods. 134 62 S&D  -  

ods. 135 63V S&D  -  

ods. 136 64 S&D EH - 247, 445, 3 

od odseku 152 65 S&D  -  

ods. 175 úvod 15 GUE/NGL  -  

ods. 176 16V GUE/NGL  -  

od odseku 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

ods. 204 od písmena 

g) 

66 S&D  -  

ods. 205 67 S&D  -  

ods. 216 17V GUE/NGL  -  

ods. 219 18 GUE/NGL  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 230 68V S&D  -  

ods. 253 písm. a) 69 S&D  -  

od odseku 262 2 ENF HPM - 88, 588, 18 

ods. 272 49 EFDD EH + 403, 284, 9 

od odseku 285 3 ENF HPM - 82, 588, 12 

ods. 288 písm. a) 70 S&D HPM - 322, 338, 10 

od odseku 290 4 ENF HPM - 146, 536, 4 

ods. 291 od písmena a) 5 ENF HPM - 147, 536, 4 

od odseku 292 19 GUE/NGL HPM + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL HPM + 367, 265, 59 

od odseku 294 71 S&D  +  

od odseku 296 7 Verts/ALE EH - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD HPM - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE HPM + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL HPM ↓  

ods. 297 9 Verts/ALE HPM + 429, 261, 3 

ods. 310 72 S&D HPM + 477, 211, 6 

od odseku 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL HPM - 230, 459, 8 

ods. 323 26 GUE/NGL HPM + 577, 116, 3 

ods. 326 27 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia D 10 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 494, 171, 31 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 
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GUE/NGL: PN 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: PN 8, 9 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) PN 1 

ENF: PN 2, 3, 4, 5 

S&D: PN 70, 72 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: ods. 132 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 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 59 bol zrušený. 
 

 

17. Absolutórium za rok 2016: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s 

udelením absolutória Komisii za rok 2016 

Správa: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh uznesenia 

ods. 25 8 GUE/NGL EH + 403, 282, 5 

ods. 28 9 GUE/NGL  -  

ods. 68 10 GUE/NGL  -  

ods. 69 11 GUE/NGL  -  

od odseku 247 12 GUE/NGL  -  

ods. 282 13 GUE/NGL  -  

ods. 286 14 GUE/NGL  -  

ods. 326 15 GUE/NGL  -  

ods. 327 16 GUE/NGL  -  

ods. 328 17 GUE/NGL  -  

ods. 330 18 GUE/NGL  -  

od odseku 331 1 EFDD  -  



P8_PV(2018)04-18(VOT)_SK.docx 14 PE 621.175 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 332 2 EFDD  -  

od odseku 335 3 EFDD  -  

od odseku 337 4 EFDD  -  

ods. 338 5 EFDD  -  

od odseku 338 6 EFDD  -  

citácia 5 7 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 552, 121, 22 

 

 

 

18. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF 

Správa: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 523, 143, 28 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 375, 125, 68 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

19. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

Správa: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 540, 147, 4 

návrh uznesenia 

ods. 5 1 EFDD  -  

7 ENF HPM - 96, 589, 11 

od odseku 18 8 ENF HPM - 104, 509, 79 

od odseku 25 37 GUE/NGL HPM - 194, 426, 73 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 505, 108, 78 

2/HPM + 319, 294, 81 

od odseku 33 9 ENF HPM - 91, 603, 2 

ods. 35 38 GUE/NGL HPM - 109, 515, 66 

2 EFDD HPČ   

1 -  

2 -  

ods. 38 3 EFDD EH + 448, 219, 22 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  

ods. 39 10 ENF HPM - 121, 538, 26 

od odseku 39 11 ENF HPM - 93, 592, 5 

od odseku 47 6 S&D  +  

od odseku 52 12 ENF HPM - 91, 535, 69 

13 ENF HPM - 96, 523, 67 

14 ENF HPM - 95, 582, 14 

15 ENF HPM - 87, 583, 24 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

od odseku 59 16 ENF HPM - 136, 526, 33 

od odseku 63 17 ENF HPM - 109, 562, 5 

od odseku 64 41 GUE/NGL  -  

ods. 73 zarážka 6 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 371, 235, 91 

2/HPM + 578, 30, 83 

od odseku 74 27 Verts/ALE HPM + 396, 264, 36 

ods. 79 35 S&D  +  

od odseku 83 18 ENF HPM - 94, 584, 19 

od odseku 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL HPM + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL HPM + 363, 298, 31 

ods. 99 4 EFDD  -  

ods. 100 44 GUE/NGL HPM - 169, 483, 47 

od odseku 101 29 Verts/ALE HPM - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE HPM - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE HPM - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE HPM - 164, 477, 50 

ods. 102 21V PPE HPM - 269, 388, 30 

od odseku 102 22 PPE HPM - 322, 351, 14 

ods. 103 23V+2

6 

PPE HPM - 299, 383, 8 

od odseku 103 24 PPE HPM - 318, 333, 40 

ods. 104 25V PPE HPM - 284, 395, 11 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 104 33 Verts/ALE HPM - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE HPM - 260, 418, 14 

od odseku 110 28 Verts/ALE HPM - 244, 442, 9 

ods. 131 5 EFDD  -  

od odseku 134 45 ENF  -  

20 ENF HPČ   

1/HPM - 127, 465, 94 

2/HPM - 92, 573, 24 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 542, 142, 16 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 37, 38, 42, 43, 44 ods. 38 

Verts/ALE: PN 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 

PPE: ods. 29, 38 

ENF: PN 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: ods. 73 zarážka 6 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 29, 38 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 2 

1. časť: „domnieva, že prepravné služby poslancom by sa mali využívať výlučne na to, aby 

sa poslanci dostali do budov Parlamentu z letiska/stanice a späť a že by na tento účel 

mali byť poskytované minivany a mikrobusy v záujme optimalizácie výdavkov“ 

2. časť: okrem toho poukazuje na to, že poslanci majú možnosť využívať železničnú dopravu 

v Belgicku bezplatne; nabáda generálneho tajomníka na rokovania s belgickými 

železnicami o rozšírení ponuky priameho železničného spojenia medzi stanicou 

Brusel-Luxemburg a letiskom Zaventem v čase špičiek z hľadiska príchodu a 

odchodu poslancov a žiada sekretariát o podporu cestovania vlakom u poslancov, a 

to aj s cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu„ 

 
PN 20 

1. časť: „pripomína, že kódex správania vyžaduje, aby poslanci oznámili všetky dary, ktoré 

dostanú pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu v súlade s podmienkami 

ustanovenými vo vykonávacích opatreniach ku kódexu správania, a že takéto dary sa 

zaznamenávajú v registri darov“ 

2. časť: „kladie si otázku, prečo v roku 2016 bol oznámený len jeden dar, zatiaľ čo v roku 

2015 ich bolo 25“ 

 

PPE: 
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ods. 73 zarážka 6 

1. časť: „povinné“ 

2. časť: „povinné školenia“ a  „o sexuálnom obťažovaní a šikanovaní pre poslancov a 

úradníkov vo vedúcich pozíciách“ 

 

S&D: 

ods. 29 

1. časť: „vyzýva generálneho tajomníka, aby prijal opatrenia s cieľom riešiť výrazný nárast 

cien ubytovania v hoteloch v Štrasburgu, ktoré prudko vzrástli z jedného roka na 

druhý, obzvlášť výrazne počas plenárneho zasadnutia“ 

2. časť: „odporúča uľahčiť dopravu medzi Štrasburgom a nemeckou stranou hranice, kde sú 

ceny výrazne nižšie (napríklad formou kyvadlovej autobusovej dopravy medzi 

Kehlom a Parlamentom)“ 

 
ods. 38 

1. časť: „berie na vedomie, že podľa Dvora audítorov dosahujú náklady na geografickú 

rozptýlenosť Európskeho parlamentu 114 miliónov EUR ročne; berie na vedomie 

zistenie uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Únie, že 78 % 

všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Parlamentu je priamym 

dôsledkom toho, že jeho útvary sú geograficky rozptýlené; pripomína, že vplyv 

tohto rozptýlenia na životné prostredie predstavuje odhadom 11 000 až 19 000 ton 

emisií CO2“ 

2. časť: “vyzýva Radu, aby našla riešenie tohto plytvania prostriedkami daňovníkov“ 
 

Iné: 

PN 19 bol zrušený. 
 

 

20. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Rozhodnutie o odložení absolutória 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 659, 32, 6 

návrh uznesenia 

ods. 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 611, 55, 31 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Iné: 

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k 

rokovaciemu poriadku). 
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21. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 556, 124, 4 

návrh uznesenia 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 54 ods. pôvodný text OH +  

ods. 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 568, 125, 7 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 54 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 4 

1. časť: „konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória Súdny dvor v júni 

predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v 

októbri predkladá správu Parlamentu a Parlament najneskôr v máji hlasuje v pléne o 

absolutóriu;  konštatuje, že pokiaľ udelenie absolutória nie je odložené, medzi 

konečnou ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 

mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; 

„zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a 

zrýchliť“ okrem slov „poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa 

kratšie“ 

2. časť: poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 
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3. časť: žiada, aby sa Súdny dvor a Dvor audítorov riadili sa najlepšími postupmi 

súkromného sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie 

výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a 

termín na predloženie správ Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať 

harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o 

absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup 

udeľovania absolutória v roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku“ 
 

 

22. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 586, 100, 13 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 4 

1. časť: „konštatuje, že v rámci súčasného postupu udeľovania absolutória sa výročné správy 

o činnosti predkladajú Dvoru audítorov v júni, Dvor audítorov ich potom predkladá 

Parlamentu v októbri a hlasovanie v pléne sa uskutočňuje do mája; konštatuje, že 

kým sa absolutórium uzavrie, ak nie je odložené, uplynie aspoň 17 mesiacov od 

uzavretia ročnej účtovnej závierky;  poukazuje na to, že harmonogram auditu v 

súkromnom sektore je oveľa prísnejší; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória 

sa musí zjednodušiť a zrýchliť“ okrem slov „poukazuje na to, že harmonogram 

auditu v súkromnom sektore je oveľa prísnejší“ 
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2. časť: „poukazuje na to, že harmonogram auditu v súkromnom sektore je oveľa prísnejší“ 

3. časť: „žiada, aby Dvor audítorov nasledoval dobrý príklad súkromného sektora, a 

navrhuje, aby bola lehota na predloženie výročných správ o činnosti stanovená na 

31. marca nasledujúceho roka, lehota na odovzdanie správ Dvora audítorov na 1. 

júla a aby bol následne harmonogram postupu udelenia absolutória podľa článku 5 

prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu upravený tak, aby sa o 

absolutóriu hlasovalo na novembrovej plenárnej schôdzi, vďaka čomu by bol postup 

udelenia absolutória uzavretý do jedného roka po ukončení príslušného účtovného 

roka“ 

 
ods. 8 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že pripomienky v kapitole 10 výročnej správy sú 

len obmedzené; žiada Dvor audítorov, aby poskytol podrobnejšie údaje o každej 

inštitúcii s cieľom získať lepšiu predstavu o nedostatkoch v oblasti 

administratívnych výdavkov“ 

2. časť: „domnieva sa, že v budúcnosti by bolo vítané podávanie správ Dvora audítorov 

podľa jednotlivých členských štátov“ 
 

 

23. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a 

sociálny výbor 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 560, 130, 4 

návrh uznesenia 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 8 1 EFDD  -  

ods. 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 550, 130, 20 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 
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ods. 3 

1. časť: „konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória výbor v júni 

predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v 

októbri predloží správu Parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne o 

absolutóriu; konštatuje, že ak sa udelenie absolutória odloží, medzi konečnou ročnou 

účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; 

poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; „zdôrazňuje, že 

postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť“ okrem slov 

„poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

2. časť: „poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

3. časť: „žiada, aby sa výbor Dvor audítorov riadili sa osvedčenými postupmi súkromného 

sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ 

o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na 

predloženie správy Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram 

postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu 

poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na 

plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v 

roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku“ 
 

 

24. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 490, 200, 4 

návrh uznesenia 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 1 Verts/ALE HPM - 252, 431, 18 

2 EFDD HPM - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL EH + 468, 211, 19 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 562, 125, 14 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) PN 2 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: ods. 21 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 3 

1. časť: „konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória výbor v júni 

predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v 

októbri predloží správu Parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne o 

absolutóriu; konštatuje, že ak sa udelenie absolutória odloží, medzi konečnou ročnou 

účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; 

poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že 

postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť“ okrem slov 

„poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

2. časť: „poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

3. časť: „žiada, aby sa výbor Dvor audítorov riadili sa osvedčenými postupmi súkromného 

sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ 

o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na 

predloženie správy Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram 

postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu 

poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na 

plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v 

roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku“ 

 
ods. 17 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pričom by sa malo zabrániť prekrývaniu s činnosťami 

iných inštitúcií Únie“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

25. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre 

vonkajšiu činnosť 

Správa: Marco Valli (A8-0128/2018) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 542, 135, 15 

návrh uznesenia 

ods. 7 1 EFDD  -  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 31 2 S&D  +  

ods. 42 3 GUE/NGL HPM - 127, 506, 69 

ods. pôvodný text OH +  

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 549, 133, 18 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 3 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: ods. 42 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 9 

1. časť: „vyjadruje svoju podporu analýze a zdokonaľovaniu nákladovej účinnosti kontrol ex 

post na základe porovnávania nákladov na činnosti v rámci kontroly ex post s 

hodnotou zistených chýb;  konštatuje, že v roku 2016 predstavovali jednotkové 

náklady na zistenie chýb (náklady na 1 euro) 23 centov“ 

2. časť: „berie na vedomie, že tieto jednotkové náklady súvisia s nízkou mierou chybovosti, 

a teda by boli nižšie, keby bol súčet ovplyvnený chybami vyšší“ 

 

S&D: 

ods. 46 
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1. časť: „konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória ESVČ v júni 

predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v 

októbri predkladá správu Parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne 

o absolutóriu; konštatuje, že ak sa udelenie absolutória odloží, medzi konečnou 

ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; 

poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; „zdôrazňuje, že 

postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť“ okrem slov 

„poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

2. časť: „poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

3. časť: „žiada, aby sa ESVČ a Dvor audítorov riadili osvedčenými postupmi súkromného 

sektora, a v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných 

správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na 

predkladanie správ Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram 

postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu 

poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na 

plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v 

roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku“ 
 

 

26. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 18 1 EFDD  -  

ods. 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 572, 119, 6 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 3 
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1. časť: „víta skutočnosť, že ombudsmanka v marci predložila Dvoru audítorov svoju 

výročnú správu o činnosti; berie na vedomie, že Dvor audítorov predložil svoju 

správu Parlamentu v októbri a že o absolutóriu sa má na plenárnej schôdzi 

Parlamentu hlasovať do mája; konštatuje, že kým sa absolutórium uzavrie, ak nie je 

odložené, uplynie aspoň 17 mesiacov od uzavretia ročnej účtovnej závierky; 

poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; „zdôrazňuje, že 

postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť“ okrem slov 

„poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

2. časť: „poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

3. časť: „žiada, aby ombudsmanka nasledovala dobrý príklad, ktorý predstavuje súkromný 

sektor, a navrhuje stanoviť lehotu na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. 

marca nasledujúceho roka, termín na predkladanie správ Dvora audítorov na 1. júla a 

následne hlasovanie o absolutóriu v Parlamente na novembrovej plenárnej schôdzi, a 

tým ukončenie postupu udelenia absolutória v priebehu roka nasledujúceho po 

danom účtovnom roku“ 
 

 

27. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník 

pre ochranu údajov 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 569, 124, 4 

návrh uznesenia 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 400, 289, 6 

3 +  

ods. 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 566, 130, 2 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 3 
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1. časť: konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória dozorný úradník v 

júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v 

októbri predloží správu Parlamentu a Parlament do mája hlasuje v pléne o 

absolutóriu; konštatuje, že pokiaľ udelenie absolutória nie je odložené, medzi 

konečnou ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 

mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; 

„zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a 

zrýchliť“ okrem slov „poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa 

kratšie“ 

2. časť: „poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie“ 

3. časť: „žiada, aby sa dozorný úradník a Dvor audítorov riadili sa osvedčenými postupmi 

súkromného sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie 

výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a 

termín na predloženie správy Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať 

harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o 

absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup 

udeľovania absolutória v roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku“ 
 

 

28. Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr 

EÚ 

Správa: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh uznesenia 

ods. 5 2 GUE/NGL HPČ   

1/HPM + 586, 104, 10 

2/HPM - 127, 552, 11 

ods. 33 3 GUE/NGL  -  

ods. 38 1 ECR EH + 582, 110, 6  

ústna zmena 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 558, 129, 7 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 2 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 2 
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1. časť: „zdôrazňuje, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované 

agentúry skúmala v prípade agentúr financovaných z poplatkov najmä pilotný 

projekt Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA); konštatuje, že hoci sú 

agentúry úplne financované z poplatkov, stále sa plne zodpovedajú orgánu 

udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o súvisiace riziká straty dobrého mena; 

okrem toho vyjadruje znepokojenie v súvislosti s ukazovateľmi kvality použitými v 

pilotnom projekte EASA, pretože tieto ukazovatele sa vo veľkej miere zameriavajú 

na spokojnosť zákazníkov a menej na bezpečnosť letovej prevádzky; „vyzýva 

Komisiu, aby preskúmala, ako možno zabezpečiť nezávislosť agentúr plne 

financovaných z poplatkov“ 

2. časť: „a aby v tejto súvislosti zvážila systém, v ktorom sú poplatky hradené Komisii, a nie 

priamo agentúram a agentúry sú naďalej financované z rozpočtu Únie“ 
 

Iné: 

Monica Macovei podala tento ústny pozmeňujúci návrh: 

„38. konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, riadiacich pracovníkov a vlastných 

expertov na svojich webových stránkach uverejnilo 29 agentúr (94 %); vyzýva ostatné agentúry, ktoré 

tak ešte neurobili, aby ich zverejnili bez ďalšieho odkladu a aby zároveň uviedli členstvo v iných 

profesijných organizáciách, čo by umožnilo vnútornú nezávislú kontrolu; víta skutočnosť, že stredne 

veľké agentúry a agentúry, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť výskytu konfliktu záujmov vzhľadom 

na oblasť ich činnosti, vykonávajú kontroly vyhlásení o záujmoch po ich predložení raz ročne alebo 

dokonca častejšie;“ 
 

29. Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov 

v oblasti energetiky (ACER) 

Správa: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 558, 131, 5 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

30. Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (BEREC) 

Správa: Bart Staes (A8-0069/2018) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 554, 132, 7 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

31. Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie 

(CdT) 

Správa: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 560, 127, 8 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

32. Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania 

(Cedefop) 

Správa: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 563, 106, 28 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

33. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v 

oblasti presadzovania práva (CEPOL) 

Správa: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 11 1 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 554, 126, 9 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

34. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) 

Správa: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 558, 123, 14 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

35. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) 

Správa: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Rozhodnutie o odložení absolutória 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 622, 46, 21 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 623, 40, 25 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

 

Iné: 

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k 

rokovaciemu poriadku). 
 

36. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 

Správa: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 554, 126, 8 

návrh uznesenia 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 566, 110, 12 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

37. Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 

(ECDC) 

Správa: Bart Staes (A8-0085/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 566, 122, 5 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

38. Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA) 

Správa: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 564, 128, 7 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

39. Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) 

Správa: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 562, 128, 4 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

40. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) 

Správa: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 536, 149, 7 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 553, 129, 11 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
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Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

41. Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

Správa: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 20 2 GUE/NGL HPČ   

1/HPM - 254, 409, 26 

2/HPM + 410, 229, 29 

3/HPM - 248, 437, 5 

od odseku 25 1 EFDD  -  

od odseku 26 3 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 552, 140, 8 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 2 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 2 

1. časť: „so znepokojením konštatuje, že podľa Corporate Europe Observatory je 46 % 

odborníkov úradu, ktorí v úrade pracujú od roku 2015, v konflikte záujmov 

vzhľadom na priame či nepriame väzby na lobistické skupiny a spoločnosti, ktorých 

výrobky úrad hodnotí“ 

2. časť: „uznáva, že vnútorné postupy nie sú dostatočné na zabezpečenie nezávislosti medzi 

úradom a priemyslom; konštatuje, že odchádzajúci zamestnanci sú povinní 

informovať úrad o svojom budúcom zamestnaní a akomkoľvek možnom konflikte 

záujmov“ 

3. časť: „naliehavo vyzýva úrad, aby presadzoval prísnejšie pravidlá týkajúce sa javu 

otáčavých dverí a vysoko odrádzajúce sankcie v takýchto prípadoch“ 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
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42. Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) 

Správa: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 560, 128, 10 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

43. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 

poistenie zamestnancov (EIOPA) 

Správa: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 578, 114, 7 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

44. Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 

Správa: Bart Staes (A8-0096/2018) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 563, 128, 6 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

45. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) 

Správa: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

od odseku 18 1 GUE/NGL HPM - 203, 472, 18 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 534, 145, 18 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

46. Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 

závislosť (EMCDDA) 

Správa: Bart Staes (A8-0081/2018) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 561, 123, 10 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

47. Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) 

Správa: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 541, 133, 17 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 539, 132, 18 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

48. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú 

bezpečnosť (ENISA) 

Správa: Bart Staes (A8-0114/2018) 
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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  +  

ods. 6 2 Verts/ALE  +  

ods. 15 3 Verts/ALE  +  

ods. 16 4 Verts/ALE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 557, 111, 29 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

49. Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) 

Správa: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 552, 133, 9 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

50. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 

Správa: Bart Staes (A8-0101/2018) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 571, 110, 14 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

51. Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) 

Správa: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 560, 129, 8 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

52. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie 

rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti (eu-LISA) 

Správa: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 553, 133, 5 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

53. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci (EU-OSHA) 

Správa: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 564, 126, 7 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

54. Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu 

Správa: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 559, 110, 28 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

55. Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a 

pracovných podmienok (Eurofound) 

Správa: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 559, 130, 5 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

56. Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) 

Správa: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie HPM + 556, 127, 10 
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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 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

57. Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol) 

Správa: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 551, 123, 16 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 559, 122, 16 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

58. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 

Správa: Bart Staes (A8-0093/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 551, 136, 5 
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Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

59. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 

(Frontex) 

Správa: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 522, 158, 14 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 529, 145, 13 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (rozhodnutie) 
 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

60. Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) 

Správa: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 550, 114, 29 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
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61. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce 

biologické materiály (BBI) 

Správa: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 562, 108, 29 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

62. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2 

Správa: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 564, 120, 13 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

63. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL 

Správa: Brian Hayes (A8-0072/2018) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 1 1 Verts/ALE EH - 167, 500, 28 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 476, 192, 29 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

64. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2) 

Správa: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 561, 123, 11 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

65. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 

2) 

Správa: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

 +  
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

celok) 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 567, 121, 7 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

66. Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie 

jadrovej syntézy 

Správa: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

návrh uznesenia 

ods. 5 1 Verts/ALE  -  

ods. 6 2 Verts/ALE  -  

ods. 7 3 Verts/ALE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 494, 193, 10 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

67. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR 

Správa: Brian Hayes (A8-0077/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

 +  
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

celok) 

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 560, 122, 4 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 
 

 

68. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R) 

Správa: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: 

rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 489, 144, 6 

 

Iné: 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri článok 5 odsek 1 prílohy IV 

k rokovaciemu poriadku). 

 


