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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 

ods. odsek 

čl. článok 

odôv. odôvodnenie 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v 

Egejskom mori ***I 

Správa: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh nariadenia 

text ako celok – blok 

č. 1 – kompromisný 

PDN 

48 PPE  +  

Blok č.° 2 - PDN 

gestorského výboru 

1-14 

16-47 

výbor  ↓  

Blok č.° 2 - PDN 

gestorského výboru - 

oddelené hlasovanie 

15 výbor HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

Návrh legislatívneho uznesenia 

od odseku 1 49 PPE  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 600, 38, 50 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

PDN 15 

1. časť: „Od Komisie by sa malo ... prostredím“ 

2. časť: „ako aj ... nelegálnej migrácie.“ 
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2. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch 

Únie ***I 

Správa: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh nariadenia 

text ako celok – blok 

č. 1 – kompromisný 

PDN 

115 PPE  +  

Blok č.° 2 - PDN 

gestorského výboru 

1-114 výbor  ↓  

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh  +  

Návrh legislatívneho uznesenia 

od odseku 1 116 PPE  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 579, 82, 35 

 

 

3. Zlepšenie prístupu MSP k financiám 

Správa: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

Predmet PDN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 538, 20, 22 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFD, PPE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 34 

1. časť: Text ako celok okrem slov „financovanie inovácií v“ 

2. časť: tieto slová 
 


