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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
NPH nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
SPH stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
VPH vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018

Správa: John Howarth (A9-0005/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 601, 40, 12

2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým 
významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+

Správa: John Howarth (A9-0004/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 614, 69, 10

3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci 
Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

Správa: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu 
a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 645, 18, 30

4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity 
Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

Správa: John Howarth (A9-0006/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 649, 19, 30

5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 
2019 – Technická pomoc na podnet Komisie
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Správa: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 
trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 580, 61, 67

6. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Návrhy uznesení: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

HPČ

1 +

ods. 4 ods. pôvodný text

2/HPM + 541, 149, 11

HPČ

1/HPM + 504, 167, 28

ods. 12 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 14 ods. pôvodný text

2 +

ods. 17 ods. pôvodný text OH +

ods. 20 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

odôv. A ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

odôv. D ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

odôv. K ods. pôvodný text OH +

odôv. N ods. pôvodný text OH +

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 544, 126, 38

Návrh uznesenia B9-0039/2019
(ID)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID: odseky 4 (druhá časť), 12 (prvá časť), záverečné hlasovanie (B9-0038/2019)

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: odôv. K
ID: odseky 17, 20: odôv. N

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
ods. 12
1. časť „zdôrazňuje, že v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody by za 

túto situáciu niesla plnú zodpovednosť vláda Spojeného kráľovstva;“
2. časť „ďalej poukazuje na dôsledky, ktoré by mal takýto odchod bez dohody na hranicu 

medzi Severným Írskom a Írskom, ako aj na fungovanie a vykonávanie 
Veľkopiatkovej dohody;“

ods. 14
1. časť Text ako celok okrem: „ani nereplikujú prínosy vyplývajúce z členstva v EÚ, ani 

podmienky prípadného prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení;
2. časť tieto slová

odôvodnenie A
1. časť Text ako celok okrem slov: „a poľutovaniahodná“ a „negatívne“
2. časť tieto slová

odôvodnenie D
1. časť „keďže v súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve približne 3,2 milióna občanov 27 

zostávajúcich členských štátov (EÚ27) a v EÚ27 žije 1,2 milióna občanov 
Spojeného kráľovstva; keďže občania, ktorí sa presťahovali do iného členského 
štátu, tak urobili na základe práv, ktoré požívajú podľa právnych predpisov EÚ,“

2. časť „a predpokladajúc, že tieto práva budú môcť naďalej uplatňovať počas celého svojho 
života;“

ECR, ID:
ods. 4
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1. časť „poznamenáva, že základné možnosti, ktoré má Spojené kráľovstvo k dispozícii v 
súvislosti s hranicou medzi Írskom a Severným Írskom, sú a zostanú rovnaké bez 
ohľadu na jeho vládu; pripomína, že vláda Spojeného kráľovstva zamietla prvý 
návrh EÚ týkajúci sa zabezpečovacieho mechanizmu pre Severné Írsko a následne 
požiadala o jeho prepracovanie vo forme, ktorá sa v súčasnosti nachádza v dohode o 
vystúpení; vyjadruje pripravenosť vrátiť sa k zabezpečovaciemu mechanizmu len 
pre Severné Írsko,“

2. časť „ale zdôrazňuje, že nebude súhlasiť s dohodou o vystúpení bez zabezpečovacieho 
mechanizmu;“


