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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 
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1. Dohoda o určitých aspektoch leteckých služieb medzi EÚ a Kapverdmi *** 

Odporúčanie: Dominique Riquet (A7-0307/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

2. Systémy poistných záruk 

Správa: Peter Skinner (A7-0243/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

3. Budúcnosť DPH 

Správa: David Casa (A7-0318/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 521, 50, 58 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFD: záverečné hlasovanie 
 

Iné 

David Casa predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa vypúšťa odsek 13. 
 

 

4. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky * 

Správa: Sharon Bowles (A7-0337/2011) 

(tajné hlasovanie) (článok 169 ods. 1 rokovacieho poriadku) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: návrh rozhodnutia  + 480, 69, 74 
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5. Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie straty z úverov a zo záruk za 

úvery na projekty mimo Európskej únie ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Ivailo Kalfin (A7-0327/2011) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

schválenie bez hlasovania  +  

 

 

6. Upísanie ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj 

(EBOR) Európskou úniou ***I 

Správa: Sharon Bowles (A7-0227/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok blok č. 

1 –kompromisný PDN  

14 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

Blok č.° 2 – PDN 

gestorského výboru 

1-13 výbor  ↓  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 573, 64, 9 

 

 

7. Vykonávanie článku 10 protokolu Organizácie Spojených národov o strelných 

zbraniach a ustanovujúceho opatrenia týkajúceho sa povolenia na vývoz, dovoz a 

prepravu strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva ***I 

Správa: Salvatore Iacolino (A7-0157/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok blok č. 

1 –kompromisný PDN  

28 výbor  +  

Blok č.° 2 – PDN 

gestorského výboru 

1-27 výbor  ↓  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 624, 17, 2 
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8. Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese 

stabilizácie a pristúpenia k EÚ ***I 

Správa: Vital Moreira (A7-0243/2010) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PDN gestorského 

výboru 

27 výbor  +  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 605, 20, 18 

 

Rôzne: 

Správa bola vrátená výboru na zasadnutí 11. mája 2011 (článok 57 ods. 2 rokovacieho poriadku). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté na uvedenom 

zasadnutí. 
 

 

9. Príprava zasadnutia Európskej rady (23. októbra 2011) 

Návrhy uznesení: B7-0534/2011, B7-0535/2011, B7-0536/2011 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia politických skupín B7-0534/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

odsek 3 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 5, zarážka 2 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 5, zarážka 4 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5, zarážka 5 odsek pôvodný text OH +  

odsek 5, zarážka 6 odsek pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B7-0535/2011  ECR  ↓  

B7-0536/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFD: ods. 5, zarážka 5 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFD: 

odsek 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov „úplne vychádzať z metódy Spoločenstva a“ 

2. časť: Tieto slová 
 

ods. 5, zarážka 2 

1. časť: „komunitarizácia ... a “ 

2. časť: „posúdenie, ... štátneho dlhu,“ 

  

ods. 5, zarážka 4 

1. časť: Text ako celok okrem slov „a harmonizáciu prvkov ich daňových systémov vrátane“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 5, zarážka 6 

1. časť: „správa ekonomických záležitostí eurozóny “ 

2. časť: „na základe metódy Spoločenstva,“ 
 

 

10. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k schengenskému priestoru 

Návrhy uznesení: B7-0532/2011, B7-0533/2011 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia politických skupín B7-0532/2011  

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE+ GUE/NGL 

od ods. 6 2 ECR  -  

od odôv. D 1 ECR  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia skupiny EFD B7-0533/2011  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  ↓  

 

Rôzne: 

Mitro Repo, Pavel Poc a Kristian Vigenin tiež podpísali spoločný návrh uznesenia B7-0532/2011. 
 


