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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. SPP: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi 
v súvislosti s kalendárnym rokom 2020 ***I

Správa: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 637, 27, 20

2. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej 
vykonávací protokol ***

Odporúčanie: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Postup súhlasu HPM + 478, 87, 127

3. Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu 

Návrh uznesenia: B9-0230/2019

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B9-0230/2019
(výbor ENVI)

uznesenie (text ako 
celok)

HPM + 443, 216, 33

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: záverečné hlasovanie
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4. Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový 
rok 2017

Návrh rozhodnutia: B9-0235/2019

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia B9-0235/2019
(výbor CONT)

Návrh rozhodnutia +

5. Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim 
vrátane zón bez osôb LGBTI

Návrh uznesenia: B9-0234/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0234/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 528, 125, 33

HPČ

1 +

ods. 4 ods. pôvodný text

2/HPM + 498, 120, 62

ods. 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 407, 186, 88

ods. 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 499, 147, 40

ods. 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 461, 167, 56

od odseku 12 4 ECR HPM - 172, 475, 36

HPČ

1 +

ods. 15 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 15 8 Renew +

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 502, 152, 34

od odseku 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 366, 258, 62

citácia 6 5 Renew +

od citácie 6 6 Renew +

citácia 16 ods. pôvodný text HPM + 508, 135, 46

od citácie 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 375, 250, 62

odôv. D ods. pôvodný text OH +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 482, 148, 52odôv. N

13 S&D +

10 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 367, 256, 63odôv. O

14 S&D +

7 Renew +odôv. P

ods. pôvodný text HPM ↓

uznesenie (text ako celok) HPM + 463, 107, 105

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR: PN 4; odseky 3, 4 (druhá časť), 20; citácia 16 („so zreteľom na svoje 

uznesenie zo 14. novembra 2019 o kriminalizácii sexuálnej výchovy 
v Poľsku“); odôvodnenie P

S&D: záverečné hlasovanie
Verts/ALE, GUE/NGL: PN 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, záverečné hlasovanie

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 15 odôv. D
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 4
1. časť Text ako celok okrem slov: „vzdelávania“ a „sexuality“
2. časť tieto slová

GUE/NGL:
ods. 15
1. časť „vyzýva Komisiu a Radu, aby využili všetky nástroje a postupy, ktoré majú 

k dispozícii, s cieľom zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie zásad a hodnôt 
stanovených v zmluve“

2. časť „ako sú postupy v prípade nesplnenia povinnosti, rozpočtové postupy, mechanizmus 
právneho štátu a postup podľa článku 7, a to aj postupy, ktoré prebiehajú;“

Iné
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos a Nicolae Ştefănuță (skupina Renew) tiež 
podpísali návrh uznesenia B9-0234/2019.
Yannick Jadot (skupina Verts/ALE) takisto podpísal návrh uznesenia B9-0234/2019.
Javier Moreno Sánchez (skupina S&D) tiež podpísal návrh uznesenia B9-0234/2019.

6. Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 
2.0

Návrh uznesenia: B9-0238/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0238/2019
(výbor ECON)

ods. 2 1 Verts/ALE HPM + 477, 170, 43

ods. 4 ods. pôvodný text HPM + 497, 111, 78

od odseku 7 11 S&D -

HPČ

1 +

ods. 9 ods. pôvodný text

2/HPM + 494, 170, 13

ods. 10 8 ECR -

5V Verts/ALE HPM - 266, 380, 37ods. 12

12 S&D HPM - 250, 366, 80



P9_PV(2019)12-18(VOT)_SK.docx 7 PE 645.802

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 12 13 S&D -

ods. 22 9 ECR -

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 539, 115, 28

2 Verts/ALE HPM - 142, 436, 112

14 S&D HPM - 238, 399, 54

HPČ

1 +

ods. 33

ods. pôvodný text

2 -

ods. 34 ods. pôvodný text OH +

ods. 35 3 Verts/ALE HPM + 349, 323, 16

6 GUE/NGL HPM - 314, 370, 8ods. 36

ods. pôvodný text HPM + 480, 177, 33

7 GUE/NGL HPM - 119, 554, 17ods. 39

ods. pôvodný text HPM + 474, 184, 34

ods. 41 ods. pôvodný text HPM + 533, 121, 38

od odseku 41 15 S&D +

HPČ

1/HPM + 425, 247, 16

ods. 42 ods. pôvodný text

2/HPM + 430, 246, 13

ods. 43 ods. pôvodný text HPM + 539, 77, 76

odôv. C 4 Verts/ALE HPM - 292, 337, 60

16 ID -od odôvodnenia J

17 ID -

HPČ

1/HPM - 270, 383, 41

odôv. N 10 S&D

2/HPM - 271, 384, 32
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. pôvodný text HPM + 466, 209, 14

uznesenie (text ako celok) HPM + 479, 141, 69

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: PN 6, 7, záverečné hlasovanie
S&D: PN 12, 14
ECR: odseky 4, 9 (druhá časť) 23, 42 (prvá časť)
ID: ods. 36, 39, 41, 42, 43 odôv. N

Žiadosti o oddelené hlasovanie
Renew: odseky 34, 42

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
PN 10
1. časť slovo „plný“
2. časť „keďže jednomyseľnosť v daňových otázkach bráni prijatiu dôležitých daňových 

iniciatív, čo vedie k nákladným oneskoreniam a neoptimálnym politikám; keďže 
bez akejkoľvek zmeny právomocí EÚ v oblasti daní by členské štáty mohli zaviesť 
hlasovanie kvalifikovanou väčšinou ako užitočný nástroj na dosiahnutie pokroku 
pri opatreniach, v ktorých zdaňovanie podporuje iné politické ciele; keďže tzv. 
premosťovacia doložka (článok 48 ods. 7 ZEÚ) v zmluvách EÚ umožňuje prechod 
na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny postup za určitých 
okolností bez zmeny zmluvy;“

ECR:
ods. 9
1. časť „víta rovnocennú účasť všetkých krajín IR, ktorý združuje viac ako 130 krajín a 

jurisdikcií, aby spolupracovali na vykonávaní balíka BEPS OECD/G20, a aby 
rokovali o spoločných riešeniach na riešenie zostávajúcich výziev v oblasti BEPS; 
pripomína však, že rozvojové krajiny boli zapojené do procesu BEPS až v 
neskorších fázach rokovaní;“

2. časť „víta preto inkluzívnosť prebiehajúcich rokovaní; pripomína pozíciu Parlamentu 
k vytvoreniu medzivládneho daňového orgánu v rámci OSN;“

ods. 42
1. časť „vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť vyhnúť sa právnemu základu, ktorý by 

si vyžadoval jednomyseľnosť v Rade;“
2. časť „pripomína príspevok Komisie vo svojom oznámení s názvom Smerom 

k účinnejšiemu a demokratickejšiemu rozhodovaniu v daňovej politike EÚ, v 
ktorom navrhla plán hlasovania kvalifikovanou väčšinou;“

PPE:
ods. 33
1. časť Text ako celok okrem slova: „efektívna“
2. časť toto slovo
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7. Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne 
Caruanovej Galiziovej

Návrh uznesenia: B9-0240/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia  B9-0240/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 516, 104, 69

ods. 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

HPČ

1 +

odôv. B ods. pôvodný text

2 +

odôv. W V Renew + ústny PN

uznesenie (text ako celok) HPM + 581, 26, 83

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, PPE: záverečné hlasovanie
ID: ods. 8

Žiadosti o oddelené hlasovanie
GUE/NGL: ods. 8

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
odôv. B
1. časť „keďže dodržiavanie zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a základných 

slobôd, ako aj hodnôt a zásad uvedených v zmluvách EÚ a medzinárodných 
nástrojoch v oblasti ľudských práv, sú povinnosťami Únie a jej členských štátov a 
treba ich plniť;“

2. časť „keďže v súlade s článkom 2, článkom 3 ods. 1 a článkom 7 ZEÚ je Únia oprávnená 
konať s cieľom chrániť spoločné hodnoty, na ktorých bola založená, a keďže 
mechanizmus právneho štátu by sa mal uplatňovať s rovnakou mierou na všetky 
členské štáty;“

Iné
Sophia in 't Veld predložila ústny PN s cieľom vypustiť odôvodnenie W.
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8. Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Návrh uznesenia: B9-0233/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0233/2019
(výbor ENVI)

od odseku 8 2 Verts/ALE +

10 ECR HPM - 132, 542, 18

12 PPE EH + 400, 278, 13

HPČ

1 ↓

2 ↓

ods. 10

ods. pôvodný text

3 ↓

HPČ

1 +

ods. 11 ods. pôvodný text

2 +

ods. 17 ods. pôvodný text OH +

od odseku 19 3 Verts/ALE HPM + 396, 259, 30

11V ECR -

4 Verts/ALE HPM + 408, 257, 27

HPČ

1 ↓

ods. 20

ods. pôvodný text

2 ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 21 5 Verts/ALE +

od odseku 24 6 Verts/ALE HPM + 407, 259, 20

ods. 27 ods. pôvodný text HPM + 574, 92, 27

ods. 35 7 Verts/ALE +

od odseku 38 8 Verts/ALE +

HPČ

1 +

ods. 43 ods. pôvodný text

2 +

od odseku 43 9 Verts/ALE +

HPČ

1 +

odôv. P ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

odôv. Q ods. pôvodný text

2 +

odôv. U 1 Verts/ALE +

odôv. AG ods. pôvodný text OH +

uznesenie (text ako celok) +

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 3, 4, 6, 10
ID: ods. 27

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: ods. 17 odôv. AE

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 43
1. časť Text ako celok okrem slov: „podporovať ekologické inovácie v poľnohospodárstve 

a“
2. časť tieto slová
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odôv. P
1. časť Text ako celok okrem slov: „ktoré škodia opeľovačom a poškodzujú ich potravu“
2. časť tieto slová

odôv. Q
1. časť Text ako celok okrem slova: „niektorých“
2. časť toto slovo

ID:
ods. 10
1. časť Text ako celok okrem slov: „s jasnými cieľmi, čiastkovými cieľmi a 

harmonogramami“ a „a že zníženie používania pesticídov by sa malo stanoviť ako 
„spoločný ukazovateľ“ monitorovania úspechu; domnieva sa, že do nadchádzajúcej 
revízie smernice 2009/128/ES by mali byť zahrnuté celoúniové povinné ciele 
obmedzovania pesticídov;“

2. časť „s jasnými cieľmi, čiastkovými cieľmi a harmonogramami“
3. časť: „a že zníženie používania pesticídov by sa malo stanoviť ako „spoločný 

ukazovateľ“ monitorovania úspechu; domnieva sa, že do nadchádzajúcej revízie 
smernice 2009/128/ES by mali byť zahrnuté celoúniové povinné ciele obmedzovania 
pesticídov;“

ods. 11
1. časť Text ako celok okrem slov: „Komisiu, aby preskúmala revidované národné akčné 

plány prijaté v rámci smernice 2009/128/ES a prijala všetky možné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby“ a „cieľom“

2. časť tieto slová

ods. 20
1. časť Text ako celok okrem slova: „systematicky“
2. časť toto slovo
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9. Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti

Návrh uznesenia: B9-0239/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0239/2019
(výbor ENVI)

od odseku 3 2 GUE/NGL -

ods. 6 5 Verts/ALE +

HPČ

1 +

ods. 7 ods. pôvodný text

2/EH + 521, 116, 19

HPČ

1 +

ods. 8 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 11 ods. pôvodný text

2/HPM - 77, 589, 14

HPČ

1 +

ods. 12 ods. pôvodný text

2 -

3 GUE/NGL -

HPČ

1 +

2 -

ods. 13

ods. pôvodný text

3 -

4 GUE/NGL -

HPČ

ods. 16

ods. pôvodný text

1 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2 +

ods. 21 6 Verts/ALE VS

ods. 22 7 Verts/ALE VS

ods. 23 8 Verts/ALE +

HPČ

1 +

ods. 24 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 25 ods. pôvodný text

2/EH + 354, 268, 3

ods. 29 9 Verts/ALE VS

HPČ

1 +

ods. 41 ods. pôvodný text

2 +

odôv. N 1 GUE/NGL -

uznesenie (text ako celok) +

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 7
1. časť „domnieva sa, že treba zabezpečiť kľúčovú úlohu organizácií a sietí pacientov a 

systémov verejného zdravia pri správe vecí verejných a tvorbe politiky v oblasti 
digitálnej zdravotnej a inej starostlivosti na regionálnej, vnútroštátnej a európskej 
úrovni;“

2. časť „v tejto súvislosti zdôrazňuje význam spolupráce a vzájomnej prepojenosti databáz 
zdravotníckych zariadení;“

ods. 8
1. časť Text ako celok okrem slov: „v prípadoch, keď je ich zdravie ohrozené“
2. časť tieto slová
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ods. 11
1. časť Text ako celok okrem slov: „vyjadruje však poľutovanie nad tým, že toto nariadenie 

nejde hlbšie, pokiaľ ide o otázku osobných údajov ako osobného majetku alebo 
o tvorbu iných nových práv pre pacientov;“

2. časť tieto slová

ods. 12
1. časť Text ako celok okrem slov: „právo na ochranu súkromia osobitne regulované, čo“
2. časť tieto slová

ods. 16
1. časť Text ako celok okrem slov: „komplexným elektronickým záznamom o“
2. časť tieto slová

ods. 24
1. časť Text ako celok okrem slov: „začala vzdelávaciu kampaň v rámci celej EÚ 

o výhodách a mechanizmoch spoločného využívania údajov týkajúcich sa zdravia 
s cieľom odstrániť mylné predstavy a“

2. časť tieto slová

ods. 25
1. časť Text ako celok okrem slov: „dôverných alebo citlivých“
2. časť tieto slová

ods. 41
1. časť „domnieva sa, že by sa mala dosiahnuť pozitívna rovnováha medzi využívaním 

digitálnych nástrojov a priamou konzultáciou so zdravotníckymi pracovníkmi;“
2. časť „domnieva sa tiež, že bezpečný prístup k údajom týkajúcim sa zdravia a ich 

cezhraničná výmena by boli pozitívnym krokom vpred;“

Verts/ALE, ID:
ods. 13
1. časť „uznáva, že s využívaním údajov z odvetvia zdravotnej a inej starostlivosti sú 

spojené významné ekonomické záujmy; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, 
aby jasne vymedzili zodpovednosť, pokiaľ ide o správu údajov“

2. časť „a zaviedli novú verejnú paradigmu“
3. časť: „súkromnú“

Iné
Margrete Auken (skupina Verts/ALE) stiahla svoj podpis z návrhu uznesenia B9-0239/2019.


