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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 rekreačného rybolovu v Európskej únii 

Správa: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 601, 43, 27 

 

 

Iné 

Odôvodnenie L znie takto: 

„L. keďže podľa nedávnej štúdie zadanej Európskym parlamentom sa vplyv rekreačného rybolovu 

môže líšiť v závislosti od jednotlivých populácií rýb a predstavovať 2 % (makrely) až 43 % (tresky) 

celkového úlovku;“ 

 

Odôvodnenie X znie takto: 

„X. keďže v niektorých prípadoch predstavujú rekreačné úlovky podstatné percento celkovej 

rybolovnej úmrtnosti populácií, a preto by sa mali brať do úvahy pri stanovovaní rybolovných 

možností; keďže z nedávnej štúdie zadanej Európskym parlamentom vyplýva, že odhadovaný 

percentuálny príspevok morských rekreačných rybárov k celkovému počtu úlovkov sa veľmi líši v 

závislosti od konkrétneho druhu – od 2 % v prípade makrely až do 43 % v prípade tresky;“ 

2. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika 

a archívy obchodných údajov ***I 

Správa: Werner Langen (A8-0181/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok 1 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre 

bezpečnosť letectva ***I 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 382 výbor HPM + 558, 71, 48 
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4. Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I 

Správa: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 47 výbor HPM + 612, 56, 11 

vyhlásenia Komisie 48 výbor  +  

 

 

5. Modernizácia vzdelávania v EÚ 

Správa: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 79 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 97 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 136 ods. pôvodný text OH/EH + 473, 158, 37 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 532, 75, 71 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

ods. 136 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 poslancov: 

ods. 32 

1. časť: „vyhlasuje, že je potrebné, aby vzdelávacie systémy na všetkých úrovniach 

zachovávali rodové hľadisko, ktoré zohľadňuje potreby ľudí trpiacich viacerými 

formami diskriminácie“ 

2. časť: „vrátane osôb so zdravotným postihnutím, osôb hlásiacich sa k LGBTI komunite a 

osôb z marginalizovaných komunít;“ 

 
ods. 79 

1. časť: „požaduje posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi pri modernizácii 

vzdelávania;“ 

2. časť: „nalieha na členské štáty, aby začali s uplatňovaním zásad Európskeho piliera 

sociálnych práv, ktoré ponúkajú prostriedky na znižovanie nerovností v Európe 

prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania;“ 

 
ods. 97 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby bojovali proti rodovým stereotypom v oblasti vzdelávania 

s cieľom zabezpečiť, aby mali ženy rovnaké príležitosti a slobodu voľby v kariére, 

ktorej sa chcú venovať; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad stereotypmi, 

ktoré pretrvávajú v učebných materiáloch v niektorých členských štátoch, a nad 

odlišnými očakávaniami, pokiaľ ide o správanie dievčat a chlapcov; zdôrazňuje, že 

je potrebné začleniť zásadu rodovej rovnosti do počiatočného i ďalšieho vzdelávania 

učiteľov, ako aj do pedagogických postupov, s cieľom odstrániť všetky prekážky, 

ktoré bránia študentom v plnom využití svojho potenciálu bez ohľadu na pohlavie;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby sa pri uplatňovaní rodovej rovnosti v učebných plánoch a 

učebných osnovách regionálnych systémov vzdelávania venovala osobitná 

pozornosť najvzdialenejším regiónom so zreteľom na vysokú mieru násilia na 

ženách zaznamenaného v týchto regiónoch; zdôrazňuje, že vzdelávacie systémy na 

všetkých úrovniach musia zahŕňať rodové hľadisko a zohľadňovať potreby ľudí, 

ktorí trpia diskrimináciou;“ 
 

 

6. Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia 

akvakultúry 

Správa: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 605, 38, 30 

 


