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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 

K 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 

TH tajné hlasovanie 
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1. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov 

rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských 

organizmov ***I 

Správa: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 564, 15, 12 

 

 

2. Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev * 

Správa: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 538, 34, 54 

 

Iné 

PN 58 sa netýka všetkých jazykových verzií, a preto sa o ňom nehlasovalo (článok 157 ods. 1 písm. d) 

rokovacieho poriadku). 
 

 

3. Majetkové režimy manželov * 

Správa: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 563, 21, 58 

 

Iné 

PN 53, 77 a 107 sa netýkajú všetkých jazykových verzií, a preto sa o nich nehlasovalo (článok 157 

ods. 1 písm. d) rokovacieho poriadku). 
 

 

4. Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej 

mobility Európy* 

Správa: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 



P7_PV(2013)09-10(VOT)_SK.doc 3 PE 519.187 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 607, 57, 6 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

 

5. Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po 

zatknutí ***I 

Správa: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok – PDN 

gestorského výboru 

1 výbor  +  

hlasovanie: zmenený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 661, 29, 8 

 

 

6. Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I 

Správa: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

blok č.°1 – PN 

gestorského výboru 

117 výbor  +  

blok č.° 2 – PN 

gestorského výboru 

1-116 výbor  ↓  

hlasovanie: zmenený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM hlasovanie 

odložené 

článok 57 ods. 2 

rokovacieho 

poriadku 
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7. Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom 

(zneužívanie trhu) ***I 

Správa: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

blok č.°1 – PN 

gestorského výboru 

2 výbor HPČ   

1 +  

2/HPM + 686, 17, 7 

blok č.°2 – PN 

gestorského výboru 

1 výbor HPČ   

1 ↓  

2/HPM ↓  

hlasovanie: zmenený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 659, 20, 28 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFD: článok 16 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFD: 

PN 2 

1. časť: Text ako celok okrem článku 16 

2. časť: článok 16 
 

 

8. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov 

rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom 

technických opatrení ***I 

Správa: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-3 výbor  +  

hlasovanie: zmenený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 677, 14, 16 
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9. Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou 

Správa: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text OH/EH + 439, 260, 6 

ods. 14 ods. pôvodný text OH +  

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 69, 631, 8 

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 44 ods. pôvodný text OH +  

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 274, 425, 6 

ods. 65 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 68 ods. pôvodný text OH +  

ods. 73 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 3, 14, 44, 68, 73 

S&D: ods. 3, 14, 27, 68 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 40 

1. časť: Text ako celok okrem slov "vrátane plynovodu Nabucco" 

2. časť: tieto slová 
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ods. 59 

1. časť: Text ako celok okrem slov "domnieva sa, že ... cezhraničné infraštruktúry;" 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 65 

1. časť: Text ako celok okrem slov "poskytnúť ďalšie nediskriminačné príjmy ... výroby 

energie a " 

2. časť: tieto slová 

 
ECR: 

ods. 27 

1. časť: "žiada preskúmanie ... energetických sietí" 

2. časť: "ktorý by bol financovaný ... verejné financovanie;" 
 

 

10. Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci 

politiky súdržnosti 

Správa: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 622, 26, 60 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFD: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 25 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 9 

1. časť: "pripomína, že podľa ... nedostatočné zateplenie domov" 

2. časť: "vyzýva Komisiu, aby ... skupinami spotrebiteľov" 

3. časť: "zdôrazňuje, že ... v účtoch za energiu" 

 
ods. 11 

1. časť: Text ako celok okrem slov "vyzýva členské štáty ... na programové obdobie 2014 – 

2020" 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 19 

1. časť: "víta výsledky rokovaní ... a obnoviteľné zdroje energie" 

2. časť: " pripomína, že ... dlhodobé programy" 

 
ods. 55 

1. časť: "poukazuje na to, že ... nezostal nevyužitý" 

2. časť: "navrhnutím jasných ... v členských štátoch" 

 
ods. 57 

1. časť: "konštatuje, že ... regiónmi rovnaký" 

2. časť: "vyzýva členské štáty ... energetickej účinnosti" 
 

 

11. Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori 

Správa: Guido Milana (A7-0234/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/EH + 485, 214, 9 

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE, Verts/ALE: ods. 23 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE, Verts/ALE 

ods. 4 

1. časť: Text ako celok okrem slov "k prijatiu“ a „rámca" 

2. časť: tieto slová 
 

 

 

12. K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom 

parlamente 

Správa: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 S&D HPM + 351, 338, 20 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) 

výbor CONT 

HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: PN 1, záverečné hlasovanie 
 

 

13. Online hazardné hry na vnútornom trhu 

Správa: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 686, 13, 2 

2/HPM - 35, 650, 13 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 459, 248, 4 

3/EH - 322, 385, 4 

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 702, 8, 2 

ods. 29 ods. pôvodný text HPM + 673, 9, 21 

ods. 31 ods. pôvodný text OH +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH +  

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 56 ods. pôvodný text OH +  

ods. 59 ods. pôvodný text OH +  

ods. 61 ods. pôvodný text OH +  

ods. 64 ods. pôvodný text HPM + 566, 137, 10 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 572, 79, 61 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: ods. 59, 61, 64 

ECR: ods. 31, 41, 56 

EFD: ods. 2, 28, 29, 64, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 19 

1. časť: Text ako celok okrem slov "ako sú biele a " a "a blokovanie" 

2. časť: "ako sú biele a " 

3. časť: "a blokovanie" 
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ods. 53 

1. časť: "žiada športové federácie ... počas zápasu alebo podujatia" 

2. časť: "vyzýva členské štáty ... pre integritu športu" 

 
ECR: 

ods. 2 

1. časť: "upozorňuje, že ... v záujme spotrebiteľov" 

2. časť: "a čestnosti tejto formy športu" 

 
ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov "online hazardné hry ... využívania športu, a" 

2. časť: tieto slová 
 

 

14. Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 

ZFEÚ 

Návrh rozhodnutia (výbor JURI): B7-0384/2013 (tajné hlasovanie) (článok 169 ods. 1 rokovacieho 

poriadku) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: kandidatúra Luigiho 

Berlinguera 

TH + 566, 61, 66 

 


