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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 

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 



P7_PV(2011)09-13(VOT)_SK.doc 2 PE 470.847 

1. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity pána Hansa-Petra Martina 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

2. Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach 

členských štátov Európskej únie (Frontex) *** I 

Správa: Simon Busuttil (A7-0278/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 431, 49, 48 

 

 

3. Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu 

položiek s dvojakým použitím ***I 

Správa: Vital Moreira (A7-0256/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 518, 21, 71 

 

 

4. Zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I 

Správa: Paolo De Castro (A7-0252/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 612, 2, 9 
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5. Zrušenie určitých zastaraných právnych aktov Rady ***I 

Správa: Vital Moreira (A7-0257/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 621, 1, 3 

 

 

6. Zrušenie nariadenia (EHS) č. 429/73 a nariadenia (ES) č. 215/2000 ***I 

Správa: Vital Moreira (A7-0250/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 616, 2, 9 

 

 

7. Vplyvy určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I 

Správa: Sajjad Karim (A7-0272/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 609, 13, 11 

 

 

8. Verejne regulovaná služba, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém 

zriadený v rámci programu Galileo ***I 

Správa: Norbert Glante (A7-0260/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 556, 71, 30 
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9. Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 2006  

Odporúčanie: Vital Moreira (A7-0280/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

10. Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o ochrane označení pôvodu a zemepisných 

označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** 

Odporúčanie: Béla Glattfelder (A7-0247/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

11. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti 

poľnohospodárskych výrobkov *** 

Odporúčanie: Helmut Scholz (A7-0276/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

12. Rozšírenie Dohody medzi ES a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi 

výrobkami na Lichtenštajnsko *** 

Odporúčanie: Béla Glattfelder (A7-0248/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  
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13. Dohovor o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom 

Tichom oceáne *** 

Odporúčanie: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

14. Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o bezpečnosti civilného letectva *** 

Odporúčanie: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

15. Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o vydávacom konaní medzi členskými 

štátmi EÚ a Islandom a Nórskom *** 

Správa: Rui Tavares (A7-0268/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

16. Spoločný podnik pre palivové články a vodík * 

Správa: Herbert Reul (A7-0261/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 592, 18, 57 
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17. Audítorská politika: poučenie z krízy 

Správa: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

18. Situácia žien v preddôchodkovom veku 

Správa: Edit Bauer (A7-0291/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

19. Smernica o mediácii v členských štátoch 

Správa: Arlene McCarthy (A7-0275/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 633, 20, 10 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

 

20. Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej 

politiky ***I 

Správa: Britta Reimers (A7-0203/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok – blok 

č. 1 – kompromisný 

PDN 

8 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

blok č.°2 – PDN 

gestorského výboru 

1-7 výbor  ↓  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 641, 21, 9 

 

 

21. Štátom podporované vývozné úvery ***I 

Správa: Yannick Jadot (A7-0364/2010) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PDN gestorského 

výboru 

24 výbor  +  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 643, 20, 9 

 

Správa bola pridelená príslušnému výboru na opätovné preskúmanie 5. apríla 2011 (čl. 57 ods. 2 

rokovacieho poriadku). 

PDN 24 nahrádza PDN, ktoré boli prijaté 5. apríla 2011. 
 

 

22. Účinná stratégia pre oblasť surovín pre Európu 

Správa: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 1 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 2 odsek pôvodný text OH +  

odsek 46 odsek pôvodný text OH +  

odsek 47 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odsek 46 

GUE/NGL: odsek 2 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odsek 1 

1. časť: „je presvedčený, že ... priemyselných odvetví EÚ a predovšetkým malých a 

stredných podnikov;“  

2. časť: „víta skutočnosť, že Komisia ... vonkajšiu činnosť (ESVČ);“ 
 

odsek 47 

1. časť: „konštatuje rastúci výskyt ... regionálnu stabilitu, transparentnosť a trvalo udržateľný 

rozvoj;“ 

2. časť: „domnieva sa, že konkrétne prioritné akcie ... v oblasti prvkov vzácnych zemín;“ 
 

Iné 

Predseda v súlade s čl. 157 ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodol, že PDN 1 je neprípustný. 
 

 

23. Rybné hospodárstvo v Čiernom mori 

Správa: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

 +  
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24. Bezpečnosť prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori  

Správa: Vicky Ford (A7-0290/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

alternatívny návrh 

uznesenia 

1 Verts/ALE  -  

odsek 2 odsek pôvodný text HPM + 558, 94, 22 

odsek 6 odsek pôvodný text OH/EH + 557, 97, 13 

odsek 10 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odsek 11 odsek pôvodný text OH +  

odsek 12 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 19 odsek pôvodný text HPČ   

1/HPM + 653, 12, 14 

2/HPM + 555, 72, 15 

3/HPM + 588, 59, 16 

odsek 22 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EH + 342, 324, 12 

odsek 28 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 29 odsek pôvodný text OH -  

odsek 33 odsek pôvodný text OH +  

odsek 47 odsek pôvodný text HPČ   

1/HPM + 664, 12, 3 

2/HPM + 590, 58, 6 

3/HPM + 427, 232, 3 

4/HPM + 367, 300, 4 

5/HPM + 361, 292, 7 

odsek 48 2 viac než 74 

poslancov 

HPM + 407, 261, 10 

odsek 50 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 53 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 64 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 71 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 352, 321, 3 

odsek 75 odsek pôvodný text OH -  

odsek 76 odsek pôvodný text HPČ   

1/HPM + 658, 15, 0 

2/HPM + 591, 61, 2 
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Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3/HPM - 225, 429, 5 

4/HPM - 159, 502, 9 

odsek 78 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie výboru ITRE (text ako 

celok) 

HPM + 602, 64, 13 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: odseky 2, 19, 47, 76, PDN 2 a záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: odsek 6 

ECR: odseky 11, 29, 33 a 75 

S&D: odsek 29 

PPE: odsek75 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

odsek 53 

1. časť: Text ako celok okrem slova „naďalej“ 

2. časť: tieto slová 
 

ECR: 

odsek 10 

1. časť: „vyzýva Komisiu ... ropy a zemného plynu na mori;“ 

2. časť: „medzitým ... vyradenie vrtu z prevádzky;“ 

3. časť: „víta dôvodovú správu ... právnych predpisov v oblasti životného prostredia;“ 
 

odsek 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov „prístup vychádzal ... okrem toho žiada, aby “ 

2. časť: tieto slová 
 

odsek 19 

1. časť: „poznamenáva, že systém inšpekcií ... treťou stranou“ 

2. časť: „ako i inšpekciám na úrovni EÚ“ 

3. časť: „a že audit plavidiel ... plynové námorné plošiny;“ 
 

odsek 28 

1. časť: Text ako celok okrem slov „systém“ a „a vzájomná poisťovňa, ktoré by zodpovedali 

vzniknutým rizikám;“ 

2. časť: tieto slová 
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odsek 50 

1. časť: Text ako celok okrem slov „prevenciu a“ 

2. časť: tieto slová 
 

odsek 64 

1. časť: Text ako celok okrem slov „čo najskôr predložila ... EÚ v oblasti civilnej ochrany, 

a“ 

2. časť: tieto slová 
 

odsek 71 

1. časť: Text ako celok okrem slov „preukázali, že majú finančné záruky na“ 

2. časť: tieto slová 
 

PPE: 

odsek 78 

1. časť: „vyzýva Komisiu ... morských vôd a biodiverzity“ 

2. časť: „bez ohľadu na stropy vyplývajúce zo vzájomného podieľania sa na rizikách alebo 

výšky poistného krytia;“ 
 

Verts/ALE, ECR: 

odsek 22 

1. časť: „vyjadruje znepokojenie z toho ... príslušných vnútroštátnych orgánov;“  

2. časť: „uvedomuje si však ...noriem v celej EÚ;“ okrem slov „prevencii “ a „európsky 

regulačný “ 

3. časť: Slová „prevencii“  

4. časť: Slová „európsky regulačný“ 

 

ECR, PPE: 

odsek 47 

1. časť: „domnieva sa, že od prevádzkovateľov ... závažnými následkami;“ okrem slov „v 

licenčnom konaní“ 

2. časť: Slová „v licenčnom konaní“ 

3. časť: „a to buď prostredníctvom ... finančné ručenie;“ okrem slov „povinných“ (prvý 

výskyt slova v texte) a „povinným“ (druhý výskyt slova v texte) 

4. časť: Slovo „povinných“ (prvý výskyt slova v texte) 

5. časť: Slovo „povinným“ (druhy výskyt slova v texte) 
 

odsek 76 

1. časť: „domnieva sa, že pôsobnosť ... škody na životnom prostredí, ktoré spôsobia“ 

2. časť: „a títo znečisťovatelia by prevzali plnú hmotnú zodpovednosť“ 

3. časť: „za potenciálne škody, a to bez akejkoľvek hornej hranice“ 

4. časť: „pričom zárukou by boli ... rezervy;“ 
 

Iné 

PDN 2 predložili Vicky Ford a ďalší. 
 

 

25. Podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov  

Správa: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odsek 34 odsek pôvodný text OH +  

odsek 44 odsek pôvodný text OH +  

odsek 46 odsek pôvodný text OH/EH + 386, 262, 5 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFD: odseky 34 a 44 

PPE: odsek 46 
 


