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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
1/20 nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
1/10 stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade 
hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o 
pridružení medzi EÚ a Ukrajinou ***

Odporúčanie: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: postup 
súhlasu

HPM + 444, 128, 74

2. Zmena pravidiel DPH a spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe 
rámca Únie *

Správa: Paul Tang (A9-0034/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 528, 78, 61

3. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Joëlle Elvinger 

Správa: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (tajné hlasovanie, článok 191 odsek 1 rokovacieho poriadku)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: 
vymenovanie Joëlle 

Elvingerovej

TH + 512, 79, 70
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4. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - François-Roger Cazala 

Správa: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (tajné hlasovanie, článok 191 odsek 1 rokovacieho 
poriadku)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: 
vymenovanie 

Françoisa-Rogera 
Cazalu

TH + 568, 42, 55

5. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Alex Brenninkmeijer 

Správa: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (tajné hlasovanie, článok 191 odsek 1 rokovacieho 
poriadku)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: 
vymenovanie Alexa 

Brennikmeijera

TH + 555, 17, 47

6. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Nikolaos Milionis 

Správa: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (tajné hlasovanie, článok 191 odsek 1 rokovacieho poriadku)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: 
vymenovanie 

Nikolaosa Milionisa

TH + 590, 15, 47
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7. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Klaus-Heiner Lehne 

Správa: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (tajné hlasovanie, článok 191 odsek 1 rokovacieho 
poriadku)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: 
vymenovanie Klausa-
Heinera LEHNEHO

TH + 497, 130, 32

8. Práva dieťaťa pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa

Návrhy uznesení: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0178/2019
(ECR)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 128, 497, 40

Návrh uznesenia B9-0179/2019
(ID)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 128, 523, 20

Návrh uznesenia B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

ods. 1 15 ECR HPM - 210, 417, 42

od odseku 1 16 ECR HPM - 168, 428, 72

HPČ

1/HPM + 607, 62, 8

ods. 2 ods. pôvodný text

2/HPM + 505, 148, 17

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 530, 110, 39

HPČ

1/HPM + 568, 90, 24

ods. 7 ods. pôvodný text

2/HPM + 566, 78, 35
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 10 17 ECR -

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 529, 57, 90

ods. 27 18 ECR HPM - 301, 351, 16

26 ID HPM - 129, 497, 53od odseku 27

27 ID HPM - 94, 527, 60

HPČ

1/HPM + 668, 6, 6

ods. 29 ods. pôvodný text

2/HPM + 449, 202, 22

HPČ

1/HPM + 656, 8, 16

ods. 30 ods. pôvodný text

2/HPM + 533, 124, 21

19V ECR HPM - 184, 437, 54

HPČ

1/HPM + 614, 34, 30

ods. 31

ods. pôvodný text

2/HPM + 481, 154, 43

28 ID HPM - 118, 518, 42

29 ID HPM - 136, 502, 41

od odseku 33

30 ID HPM - 102, 523, 56

od odseku 34 20 ECR HPM - 311, 349, 15

ods. 35 ods. pôvodný text HPM + 495, 114, 67

od odseku 35 21 ECR HPM - 310, 328, 40

HPČ

1/HPM + 572, 50, 58

ods. 36 ods. pôvodný text

2/HPM + 515, 127, 40

HPČods. 38 ods. pôvodný text

1/HPM + 626, 41, 14
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 524, 139, 18

od odseku 38 22 ECR HPM - 308, 336, 34

HPČ

1/HPM + 656, 4, 20

ods. 39 ods. pôvodný text

2/HPM + 432, 218, 19

HPČ

1/HPM + 582, 27, 57

ods. 40 ods. pôvodný text

2/HPM + 443, 156, 70

23 ECR HPM - 152, 504, 26

HPČ

1/HPM + 567, 89, 20

ods. 41

ods. pôvodný text

2/HPM + 514, 117, 42

ods. 50 ods. pôvodný text HPM + 517, 105, 55

HPČ

1/HPM + 582, 60, 30

ods. 61 ods. pôvodný text

2/HPM + 475, 163, 33

citácia 7 ods. pôvodný text HPM + 512, 127, 38

citácia 10 ods. pôvodný text HPM + 615, 40, 23

1 ECR HPM - 155, 505, 21

2 ECR HPM - 178, 476, 24

3 ECR HPM - 196, 468, 14

4 ECR HPM - 164, 509, 7

od citácie 12

5 ECR -

6 ECR HPM - 133, 464, 74

24 ID HPM - 137, 508, 30

od odôvodnenia A

25 ID HPM - 133, 481, 53
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Odôvodnenie C 7 ECR HPM - 199, 418, 54

HPČ

1/HPM + 643, 7, 8

odôvodnenie E ods. pôvodný text

2/HPM + 437, 220, 19

odôvodnenie N 9 ECR HPM - 146, 508, 23

10 ECR HPM - 312, 357, 9od odôvodnenia N

11 ECR HPM - 292, 344, 41

8 ECR HPM - 199, 471, 10

12 ECR HPM - 218, 443, 15

13 ECR HPM - 133, 506, 36

od odôvodnenia P

14 ECR HPM - 168, 492, 15

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 495, 58, 87

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR: záverečné hlasovanie B9-0178/2019, B9-0180/2019; PN 1-4, 6-16, 18-23; odseky 2, 

5, 7, 23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; citácie 7, 10; odôvodnenie E

Verts/ALE: ods. 61
ID: záverečné hlasovanie B9-0179/2019, B9-0180/2019; PN 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30; odseky 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL: záverečné hlasovanie B9-0180/2019

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: odseky 5, 23, 31, 40, 50; Citácie 7, 10

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 31
1. časť „vyzýva členské štáty, aby zaručili právo na inkluzívne vzdelávanie a zabezpečili 

prístup ku podrobným informáciám primeraným veku“
2. časť: „o sexe a sexualite a prístup k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a k 

vzdelávaniu mladých ľudí o vzťahoch v školách, najmä vzhľadom na opatrenia 
prijaté niektorými krajinami, ktoré zakazujú školám zaoberať sa sexuálnou 
orientáciou a rodovou identitou;“
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ods. 40
1. časť Text ako celok okrem: „LGBTI deti, deti zahraničných bojovníkov, deti vo väzbe, 

deti väznených rodičov, deti LGBTI rodičov“
2. časť: tieto slová

ECR:
ods. 29
1. časť Text ako celok okrem: „rodovo spravodlivého“ 
2. časť: tieto slová

ods. 30
1. časť „zdôrazňuje, že inkluzívnosť a inovácie by mali byť hlavné zásady vzdelávania 

a odbornej prípravy v digitálnom veku; domnieva sa, že digitálne technológie by 
nemali posilňovať existujúce nerovnosti, ale namiesto toho by sa mali využívať na 
preklenutie digitálnej priepasti medzi študentmi z rôznych sociálno-ekonomických 
prostredí a regiónov EÚ; zdôrazňuje, že prístup so zameraním na začlenenie musí 
naplno využiť potenciál zdrojov, ktoré vytvárajú nové digitálne technológie, vrátane 
personalizovaného vzdelávania a partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami, a 
tým umožniť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave pre ľudí zo 
znevýhodnených skupín a ľudí s obmedzenými príležitosťami“

2. časť: „a podporiť integráciu migrantov a utečencov, ako aj menšín;“

ods. 38
1. časť „vyjadruje znepokojenie nad tým, že naďalej existujú deti, ktoré sa narodia bez 

štátnej príslušnosti, a to aj v rámci EÚ, a naďalej sú vylúčené z prístupu k 
základným právam vrátane zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a sociálnej 
ochrany; opakuje svoju výzvu členským štátom, aby v súlade s medzinárodným 
právom hľadali riešenie otázky detí bez štátnej príslušnosti v rámci EÚ aj mimo 
nej;“

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby podporovala všeobecný prístup k registrácii pri narodení 
dieťaťa a právo dieťaťa na získanie štátnej príslušnosti s cieľom ukončiť riziko stavu 
bez štátnej príslušnosti;“

ods. 41
1. časť Text ako celok okrem: „založeného na rodovej príslušnosti“
2. časť: tieto slová

ods. 61
1. časť Text ako celok okrem: „a naliehavo vyzýva členské štáty, aby repatriovali všetky 

európske deti, zohľadnili ich osobitné rodinné situácie a najlepšie záujmy dieťaťa 
a poskytli potrebnú podporu ich rehabilitácii a reintegrácii; vyjadruje poľutovanie 
nad doteraz nedostatočnými opatreniami členských štátov EÚ“

2. časť: tieto slová
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odôvodnenie E
1. časť Text ako celok okrem: „rodu, sexuálnej identity“ a „etnickej príslušnosti, migrácie 

alebo pobytového statusu“
2. časť: tieto slová

ID:
ods. 36
1. časť „zdôrazňuje, že dieťa bez sprievodu je predovšetkým dieťa, ktoré je potenciálne 

v nebezpečenstve, a že členské štáty a Európska únia musia pri riešení otázky 
maloletých bez sprievodu dbať v prvom rade na ich ochranu, a nie na politiky 
migrácie, a teda dodržiavať základnú zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa;“

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby vykonali uznesenie Parlamentu z 12. septembra 2013 o 
situácii maloletých bez sprievodu v EÚ, a žiada Komisiu, aby obnovila svoj akčný 
plán týkajúci sa maloletých bez sprievodu (2010 – 2014);“

ods. 39
1. časť „vyzýva členské štáty, aby zaobchádzali s každým dieťaťom predovšetkým ako s 

dieťaťom“
2. časť: „bez ohľadu na jeho sociálny alebo etnický pôvod, rod, sexuálnu orientáciu, 

schopnosť alebo migračný status;“

ECR, ID:
ods. 2
1. časť „vyzýva zvoleného predsedu Komisie, aby prijal konkrétne opatrenia s cieľom lepšie 

zviditeľniť opatrenia EÚ týkajúce sa dodržiavania práv detí,“
2. časť: „napríklad vymenovaním verejného činiteľa na vysokej úrovni ako zástupcu EÚ v 

oblasti práv detí; navrhuje, aby mal tento zástupca výslovnú a výlučnú 
zodpovednosť za deti, bol referenčným bodom pre všetky záležitosti a oblasti 
politiky EÚ týkajúce sa detí a zabezpečil jednotný a koordinovaný prístup k ochrane 
práv detí vo všetkých vnútorných a vonkajších politikách a opatreniach EÚ; vyzýva 
na vytvorenie centra EÚ pre ochranu detí, ktoré by zabezpečilo takýto účinný a 
koordinovaný prístup a účinnú a koordinovanú reakciu na sexuálne zneužívanie detí 
a na všetky formy násilia páchaného na deťoch;“

ods. 7
1. časť „pripomína, že zmena klímy a environmentálne riziká spôsobené ľudskou činnosťou 

vrátane znečistenia ovzdušia, endokrinných disruptorov a pesticídov majú škodlivý 
vplyv na deti;“

2. časť: „vyzýva EÚ a členské štáty, aby zintenzívnili opatrenia na zabezpečenie zdravého 
životného prostredia pre deti a boj proti negatívnemu vplyvu zmeny klímy, najmä 
znižovaním emisií skleníkových plynov, v súlade s Parížskou dohodou;“

Iné
Łukasz Kohut (skupina S&D) tiež podpísal návrh uznesenia B9-0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (skupina PPE) tiež podpísala návrh uznesenia B9-0180/2019.
Helmut Geuking (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B9-0178/2019.


