
\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\09-07\votes_definitif\P7_PV(2010)09-07(VOT)_SK.doc PE 448.419/ 1 

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 

PDN pozmeňujúci/doplňujúci návrh 

K kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh 

ZČ zodpovedajúca časť 

V pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia 

= zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy 

§ odsek 

čl. článok 

odôv. odôvodnenie 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Sloboda pohybu pracovníkov v rámci Únie – kodifikované znenie ***I 

 

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 565, 10, 19 

 

 

2. Overovanie pravosti euromincí a manipulácia s euromincami nevhodnými do 

obehu ***I  

 

Správa: Slavi Binev (A7-0212/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 605, 5, 16 

 

 

3. Poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku ***I  

 

Správa: Iuliu Winkler (A7-0242/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 590, 26, 29 

 

 

4. Dočasné pozasatavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného 

sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Madeiru a Azory * 

 

Správa: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 629, 7, 14 
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5. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010 Úrad BEREC (Orgán európskych 

regulátorov pre elektronické komunikácie) 

 

Správa: László Surján (A7-0240/2010)    (potrebná kvalifikovaná 

väčšina) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 618, 25, 17 

 

 

6. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity pána Viktora Uspaskiča 

 

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

7. Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných 

veciach *** 

 

Odporúčanie: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

8. Prepojenie obchodných registrov 

 

Správa: Kurt Lechner (A7-0218/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  
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9. Rozvoj potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve 

 

Správa: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 
 

10. EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu 

 

Správa: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010) 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

11. Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

***I 

 

Správa: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010) 

  

Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PDN 

gestorského 

výboru – 

hlasovanie 

v blokoch 

1-54 výbor    +  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie  hlasovanie odložené  

 

 

12. Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov: lepsie fungovanie potravinového 

reťazca v Európe 

 

Správa: José Bové (A7-0225/2010) 
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Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

alternatívny 

návrh uznesenia 

1 ECR  -  

odsek 6 odsek pôvodný text   OH +  

odsek 8 odsek pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 -  

odsek 10 odsek pôvodný text   HPČ   

1 +  

2/EH + 368, 302, 9 

odsek 13 odsek   pôvodný text   HPM - 319, 350, 11 

odsek 21 odsek   pôvodný text   HPM  

+ 

amendé oralement 

578, 83, 9 

odsek 24 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 25 odsek   pôvodný text   OH +  

odsek 28 odsek   pôvodný text   OH +  

odsek 33 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 34 odsek   pôvodný text   OH +  

odsek 36 odsek pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 37 odsek   pôvodný text   HPČ/H

PM 

  

1 + 643, 35, 5 

2 + 566, 83, 10 

3 + 480, 173, 7 

odsek 38 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 39 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 41 odsek   pôvodný text   OH/EH + 333, 324, 10 

odsek 42 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 46 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 47 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 52 odsek   pôvodný text   HPM - 326, 329, 23 

odsek 54 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  
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Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 -  

odsek 60 odsek   pôvodný text   OH +  

odsek 61 odsek   pôvodný text   OH +  

odsek 62 odsek   pôvodný text   OH +  

odsek 64 odsek   pôvodný text   OH/EH + 394, 253, 30 

odôvodnenie L odsek   pôvodný text   OH +  

Odôvodnenie M odsek   pôvodný text   OH +  

hlasovanie: uznesenie Výboru AGRI (text 

ako celok) 

 +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie  
 

ALDE: odseky 13, 21, 25, 28, 41, 52, 61, 64 

ECR: odôv. L, M, odseky 6, 8, 10, 13, 34, 41, 60, 61, 62  

PPE: odskey 13, 21, 41, 52, 64 

 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien   
 

ECR: odseky 21, 52 

S&D: odseky 13, 21, 52 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

 

ALDE:  
odsek 36 

1. časť:    text ako celok okrem slov „a termínované obchody“ 

2. časť:    tieto slová 

 

odsek 42 

 1. časť:    „vzhľadom na...jasne poškodzuje;“  

 2. časť:    „vyzýva preto...výrobcov;“ 

 

odsek 47 

 1. časť:    „považuje za potrebné...nepovinné štandardné zmluvy,“ 

 2. časť:    „pričom by sa...ich povinné používanie;“ 

 

ECR:  
odsek 24 

 1. časť:    „vyzýva Komisiu...v potravinovom reťazci“ 

 2. časť:    „a zvážila vypracovanie...malých a stredných výrobcov;“ 
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odsek 33 

 1. časť:    text ako celok okrem slov „ako sú úmyselný prejav so stratou alebo provízie z 

predaja“ 

 2. časť:    tieto slová 

 

odsek 39 

 1. časť:    „vyzýva Komisiu ... na právo hospodárskej súťaže“ 

 2. časť:    „vyzýva Komisiu...ktoré vyžaduje obchod;“ 

 

odsek 46 

 1. časť:    „pobáda členské štáty...za nekalé praktiky;“ 

 2. časť:    „vyzýva Komisiu...v členských štátoch;“ 

 

 PPE:  
odsek 8 

 1. časť:    „vyzýva Komisiu...z rozpočtu na rok 2010“ 

 2. časť:    „aby ho zriadila v rámci...sociálno-ekonomickou situáciou“ 

 

odsek 10 

 1. časť:    text ako celok okrem slov „a o mesačných objemoch predaja“ 

 2. časť:    tieto slová 

 

§ 54 

 1. časť:    „zdôrazňuje že...environmentálne normy,“ 

 2. časť:    „a navyše...politiky po roku 2013;“ 

 

 

ALDE, PPE: 

odsek 37 

 1. časť:    „vyzýva Komisiu ... nákupcami“ 

 2. časť:    „domnieva sa...v niektorých odvetviach povinnosťou;“ okrem slov „a ich 

využívanie by sa malo stať v niektorých odvetviach povinnosťou;“ 

 3. časť:    slová „a ich využívanie by sa malo stať v niektorých odvetviach povinnosťou;“ 

 

ECR, PPE: 

odsek 38 

 1. časť:    „víta zriadenie...a nabáda k nim,“ 

 2. časť:    "invite la Commission ... différents États membres;" 

 

 

Iné 

Elisabeth Köstinger predložila tento ústny PDN k ods. 21. 

 

„21. domnieva sa, že na úrovni Únie je potrebné zakázať predaj poľnohospodárskych 

výrobkov za ceny nižšie než nákupné ceny;“ 

13. Financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 

 

Správa: Miguel Portas (A7-0236/2010) 
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Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 16 odsek   pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

  hlasovanie: uznesenie (text ako celok)    +  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

 

ALDE: 

odsek 16 

1. časť:    „zdôrazňuje, že...niekoľko možností;“ 

2. časť:    „domnieva sa...takéhoto fondu;“ 

3. časť:    „domnieva sa ... fondom EÚ;“ 

 

 

14. Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných 

veciach 

 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010) 

  

Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

alternatívny 

návrh uznesenia 

1 S&D  -  

hlasovanie: uznesenie Výboru JURI (text 

ako celok) 

 +  

 

 

15. Sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám 

 

Správa: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010) 

  

Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 2 odsek pôvodný text   OH +  
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Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 8 odsek pôvodný text   OH/EH - 325, 331, 4 

odsek 9 odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 -  

odsek 11 odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2/EH + 335, 318, 13 

odsek 18 odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2/EH + 399, 253, 6 

odsek 21 odsek  pôvodný text   OH +  

odsek 23 odsek  pôvodný text   OH +  

citácia 12 odsek  pôvodný text   OH +  

odôvodnenie H odsek  pôvodný text   OH +  

odôvodnenie I odsek  pôvodný text   OH +  

odôvodnenie L odsek  pôvodný text   OH +  

odôvodnenie O odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie S odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

  hlasovanie: uznesenie (text ako celok)    +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie   
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PPE: citácia 12, odôv. H, I, L, odseky 2, 8, 21, 23 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach  
 

PPE: 

Odôvodnenie O 

1. časť:    text ako celok okrem slov „vrátane prostriedkov v oblasti reprodukčného a 

sexuálneho zdravia,“ 

2. časť:    tieto slová 

 

odôv. S 

1. časť:    text ako celok okrem slov „zo strany mužov“ 

2. časť:    tieto slová 

 

odsek 9 

1. časť:    text ako celok okrem slov „ Európskeho integračného fondu“ 

2. časť:    tieto slová 

 

odsek 11 

1. časť:    text ako celok okrem slov „na usmernenie cielených integračných politík“ 

2. časť:    tieto slová 

 

odsek 18 

1. časť:    text ako celok okrem slov „na ich právne postavenie“ 

2. časť:    tieto slová 

 

 

16. Úloha žien v starnúcej spoločnosti 

 

Správa: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010) 

  

Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 5 odsek  pôvodný text   OH +  

odsek 10 odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 28 odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 33, zarážka 

7 

odsek  pôvodný text   OH +  

odsek 35 odsek  pôvodný text   HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)   HPM + 562, 78, 29 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien   
 

PPE: záverečné hlasovanie 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie  
 

ECR: odsek 5 a odsek 33 zarážka 7 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

 

ECR:  
odsek 35 

1. časť:    „potvrdzuje, že všetci muži a ženy...zraniteľné“ 

2. časť:    „a vyzýva Komisiu...členského štátu“ 

 

PPE:  
odsek 10 

1. časť:    text ako celok okrem slov „ktorými sú prisťahovalkyne...sexuálnej alebo 

náboženskej orientácie,“ 

2. časť:    tieto slová 

 

odsek 28 

1. časť:    „žiada, aby sa...vekové hľadisko“ 

2. časť:    „takisto žiada...rodové a vekové hľadisko;“ 
 

 

17. Žurnalistika a nové médiá – vytváranie verejnej sféry v Európe 

 

Správa: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010) 

  

Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet  PDN 

č. 

Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

alternatívny 

návrh uznesenia 

1 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

odsek 8 odsek  pôvodný text   HPM ↓  

odsek 14 odsek  pôvodný text   HPM ↓  

odsek 20 odsek  pôvodný text   HPM ↓  

odsek 23 odsek  pôvodný text   HPM ↓  

odsek 39 odsek  pôvodný text   HPM ↓  

odôvodnenie N odsek  pôvodný text   OH ↓  

odôvodnenie O odsek  pôvodný text   OH ↓  

hlasovanie: uznesenie Výboru CULT (text 

ako celok) 

 ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien   
 

ECR: odseky 8, 14, 20, 23, 39 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie  
 

ECR: odôv. O, N. 


