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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. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Lary Comiovej 

Správa: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

2. Inteligentná špecializácia: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku 

súdržnosti 

Správa: Hermann Winkler (A7-0462/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 578, 23, 39 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

 

3. Pravidlá hlasovania a obsah správ v rámci postupu súhlasu 

Správa: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013) (potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

4. Emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel ***I 

Správa: Holger Krahmer (A7-0168/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

25 výbor  +  

Blok č. 2 1-24 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh výboru  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 552, 110, 12 

 

 

5. Program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 ***I 

Správa: Robert Rochefort (A7-0214/2012) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

93 výbor  +  

Blok č. 2 1-92 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh výboru  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 630, 42, 12 

 

 

6. Colné kvóty Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, 

hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné 

zvyšky ***I 

Správa: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok 6 výbor  +  

hlasovanie: návrh výboru  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 655, 21, 8 

 

Iné 

Správa bola vrátená výboru na schôdzi 12. septembra 2012 (v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho 

poriadku). 

PN 6 nahrádza PN, ktoré boli prijaté počas rokovania 12. septembra 2012. 
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7. Dovoz olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka ***I 

Správa: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok 14 výbor  +  

hlasovanie: návrh výboru  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 630, 37, 17 

 

Iné 

Správa bola vrátená výboru na schôdzi 12. septembra 2012 (v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho 

poriadku). 

PN 14 nahrádza PN, ktoré boli prijaté počas rokovania 12. septembra 2012. 
 

 

8. Zemepisné označenia aromatizovaných vínnych výrobkov ***I 

Správa: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

40 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

GUE/NGL 

 +  

Blok č. 2 1-39 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh výboru  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 609, 72, 4 

 

 

9. Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 

Správa: Chris Davies (A7-0430/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

po odsek 1 1 Verts/ALE HPM - 149, 514, 18 

ods. 1 2 Verts/ALE HPM - 84, 581, 20 

ods. 3 3 Verts/ALE HPM - 91, 572, 23 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 532, 143, 10 

2/HPM + 390, 280, 15 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 4 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text OH +  

ods. 12 5 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 310, 370, 11 

ods. 13 6V Verts/ALE HPM - 139, 540, 14 

ods. pôvodný text OH +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 527, 143, 20 

ods. 16 ods. pôvodný text OH +  

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 20 7 Verts/ALE HPM - 84, 577, 26 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3/HPM + 532, 132, 26 

ods. 21 ods. pôvodný text HPM + 530, 130, 24 

ods. 24 8 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 26 9V Verts/ALE HPM - 282, 391, 20 

ods. 27 ods. pôvodný text OH +  

ods. 28 10V Verts/ALE HPM - 298, 370, 17 

ods. 30 11V Verts/ALE HPM - 121, 550, 12 

ods. 33 ods. pôvodný text OH +  

ods. 34 12 Verts/ALE HPM - 270, 392, 25 

odôvodnenie G ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 524, 141, 25 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, 2, 7, 10, 12, ods. 3, 21 a záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: PN 1, 3, 6, 9 a 11 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odôvodnenie G 

Verts/ALE: ods. 11, 16, 17, 27, 33 

S&D: ods. 10, 12 

GUE/NGL: ods. 10, 13 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov „ale navrhuje ... za emisie CO2“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 14 

1. časť: „všíma si rozhodnutie  ... než 550 g CO2/kWh“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že ... zásadný význam“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 9 

1. časť: „zdôrazňuje, že ... svojej investície“ 

2. časť: „poznamenáva, že ... environmentálnej bezpečnosti;“ 

 
ods. 25 

1. časť: „plne súhlasí s tým, že ... integritu projektu;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, ... členských štátov;“ 

 
S&D: 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov „by sa mala zaoberať otázkou ... energetiky do roku 

2030“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 24 

1. časť: „berie na vedomie obavy ... nezmerateľné a neúmerné;“ 

2. časť: „pripomína však predpisy ... povolenia na ukladanie“ 

 
Verts/ALE, ECR: 

ods. 20 

1. časť: „trvá na tom, že ... energetickom mixe EÚ“ 

2. časť: „a že energetický mix ... obnoviteľných zdrojov“ 

3. časť: „žiada, aby boli ... oboch technológií;“ 
 

 

10. Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 

Správa: Pilar Ayuso (A7-0443/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 7 ods. pôvodný text OH/EH + 392, 278, 0 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 18 ods. pôvodný text OH/EH + 352, 329, 3 

ods. 62 ods. pôvodný text OH/EH + 355, 328, 4 

ods. 63 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 65 ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie F ods. pôvodný text OH +  

odôv. Y ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 7, 18, 62, 65, odôv. Y 

S&D: odôv. F 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov „pričom väčšinou túto úlohu vykonávajú ženy“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov „žien, a najmä starších žien“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 63 

1. časť: „naliehavo vyzýva Komisiu... zdravotnej starostlivosti a medicíne“ 

2. časť: „a aby pri vykonávaní akčného ... zdravotnej starostlivosti“ 
 

 

11. Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola 

Správa: Esther de Lange (A7-0434/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 597, 38, 53 

2/HPM + 377, 243, 52 

3/HPM + 361, 269, 53 

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 319, 355, 2 

ods. 50 ods. pôvodný text OH +  

citácia 6 ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie L ods. pôvodný text OH -  

odôvodnenie O ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie AA ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 323, 359, 8 

odôvodnenie AD ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 659, 24, 8 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 32, 35, 42, 50, citácia 6, odôv. L, O 

S&D: odôvodnenie AA 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôvodnenie AA 

1. časť: „keďže samotné označovanie ... potravinového výrobku“ 

2. časť: „keďže označovanie pôvodu ... k ďalším podvodom;“ 

 
PPE: 

ods. 41 

1. časť: „pripomína navyše, že Parlament ... správu urýchlene predložila“ okrem slov 

„povinnom“ 

2. časť: „povinnom“ 

3. časť: „a aby po nej nasledovali ... administratívnej záťaži“ 

 
ods. 45 

1. časť: „je znepokojený tým, že ... z klonovaných zvierat“ 

2. časť: „a vyzýva Komisiu, aby ... klonovania zvierat“ 

 
odôvodnenie AD 

1. časť: Text ako celok okrem slov „a obrátené aukcie sú“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

12. Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok 

Správa: Jutta Steinruck (A7-0458/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 614, 13, 62 

2/HPM + 365, 304, 6 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 365, 298, 27 

ods. 28 ods. pôvodný text OH -  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 616, 61, 10 

2/HPM + 389, 283, 13 

3/HPM + 539, 134, 14 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 44 ods. pôvodný text OH +  

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 384, 282, 20 

2/HPM - 288, 374, 22 

odôvodnenie E ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 586, 58, 47 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: ods. 55 

EFD: záverečné hlasovanie 

S&D: ods. 19, 33 a 55 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: ods. 8, 28 a odôv. E 

ECR: ods. 44 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 55 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby ... vhodné nástroje;“ 

2. časť: „poukazuje na to, že ... Komisii ich vykonávanie;“ 

 
PPE: 

ods. 19 

1. časť: „poukazuje na to, že ... sociálni partneri;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby ... vykonávania inšpekcií práce;“ 

 
ods. 24 

1. časť: „pripomína, že pracovníci ... s vnútroštátnymi právnymi predpismi;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že ... ohľadom na súkromie;“ 

 
PPE, ALDE: 

ods. 33 

1. časť: „berie na vedomie, že ... nelegálnych pracovníkov;“ 

2. časť: „je presvedčený, že ... naďalej nevyhnutné“ okrem slov „účinným nástrojom na 

zvýšenie ... pričom sa uznáva skutočnosť, že“ 

3. časť: „účinným nástrojom na zvýšenie ... pričom sa uznáva skutočnosť, že “ 
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13. Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov  

Správa: Phil Bennion (A7-0465/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 434, 254, 3 

citácia 14 ods. pôvodný text HPM + 571, 99, 10 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 562, 62, 60 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: citácia 14 a ods. 10 

EFD: záverečné hlasovanie 
 

 

14. Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb 

Správa: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 669, 15, 3 

2/HPM + 534, 135, 6 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 614, 48, 27 

ods. 23 ods. pôvodný text OH/EH + 394, 285, 9 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 606, 63, 17 

2/HPM + 340, 325, 22 

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 611, 61, 14 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 33 ods. pôvodný text OH -  

odôvodnenie E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 587, 65, 39 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 20, záverečné hlasovanie 

EFD: ods. 20, 28 a záverečné hlasovanie 

S&D: odseky 2 a 24 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 23 

ALDE: ods. 33 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 2 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby ... rozvíjaniu hospodárstva;“ 

2. časť: „v tejto súvislosti sa domnieva ... a nie na výdavky;“ 

 
ods. 10 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby ... nezaopatrené osoby“ 

2. časť: „bez akejkoľvek strany ... zárobkovú činnosť“ 

 
ods. 18 

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

2. časť: tieto slová 
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ods. 24 

1. časť: Text ako celok okrem slov „a aby sa v rámci ročného ... sociálnej ochrany“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 32 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby ... zárobkovo činných osôb“ 

2. časť: „a aby bola rovnocenná s normou ... na zamestnancov;“ 

 
odôvodnenie E 

1. časť: „keďže pokrytie v oblasti ... zraniteľných pracovníkov v EÚ“ 

2. časť: „a segmentácia trhov práce ... a nerovnosti;“ 

 
ECR: 

ods. 14 

1. časť: „vyzýva členské štáty ... pred nespravodlivým prepúšťaním;“ 

2. časť: „vyzýva tiež Radu, aby ... dojčiacich pracovníčok;“ 
 

 

15. Nové programové obdobie politiky súdržnosti  

Správa: Derek Vaughan (A7-0007/2014) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

 +  

 

 

16. Riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí 

Správa: Vittorio Prodi (A7-0453/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 349, 305, 10 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 235, 421, 9 

4 -  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 410, 256, 3 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie F ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov „osobitné opatrenia ... odpade, ako aj“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov „a navrhnúť predpisy ... týkajúce sa výrobkov“ 

2. časť: tieto slová 

 
EFD: 

ods. 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov „len v prípadoch, keď ... akúkoľvek inú možnosť“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov „prijali koncepciu cyklického ... o plánovanom 

zastarávaní“ a „normách a“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 14 

1. časť: „zdôrazňuje, že ... odbornú prípravu“ 

2. časť: „v záujme vytvárania ekologických pracovných miest“ 

 
ods. 15 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 16 

1. časť: Text ako celok okrem slov „odporúča členským štátom, aby ... model cyklického 

hospodárstva“ a „udržateľných“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie C 

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

2. časť: tieto slová 

 
odôv. F 

1. časť: „keďže ekoinovácie a dizajn ... podporné technológie“ 

2. časť: „pre trvalo udržateľnú spoločnosť“ 

 
odôvodnenie G 

1. časť: Text ako celok okrem slov „počas celého životného cyklu“ 

2. časť: tieto slová 

 
PPE, ECR, EFD: 

ods. 4 

1. časť: Text ako celok okrem slov „konkrétne“, „povinné“, „cieľov ... európskej úrovni“ a 

„kritérií ... s dlhšou životnosťou;“ 

2. časť: „konkrétne“ 

3. časť: „povinné“ 

4. časť: „cieľov ... európskej úrovni“ 

5. časť: „kritérií ... s dlhšou životnosťou;“ 
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ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov „do roku 2014“, „bez toho, aby však podporovala 

možnosť rekuperácie energie na úkor recyklácie“ a „v rámci nového právneho 

predpisu o plastovom odpade“ 

2. časť: „do roku 2014“ 

3. časť: „bez toho, aby však podporovala možnosť rekuperácie energie na úkor recyklácie“ 

4. časť: „v rámci nového právneho predpisu o plastovom odpade“ 

 
ods. 7 

1. časť: Text ako celok okrem slov „okrem iného rozšírením zoznamu obmedzovaných látok 

v RoHS“, „ktoré sú nerecyklovateľné“ a „biologicky nerozložiteľné a 

nekompostovateľné“ 

2. časť: „okrem iného rozšírením zoznamu obmedzovaných látok v RoHS“ 

3. časť: „ktoré sú nerecyklovateľné“ 

4. časť: „biologicky nerozložiteľné a nekompostovateľné“ 

 
ods. 13 

1. časť: Text ako celok okrem slov „ako napríklad zavedenie ... napríklad za primeranú 

peňažnú odmenu “ a „víta pilotný projekt ... plastového odpadu účinnejšie;“ 

2. časť: „ako napríklad zavedenie ... napríklad za primeranú peňažnú odmenu“ 

3. časť: „víta pilotný projekt ... plastového odpadu účinnejšie;“ 

 
ECR, EFD: 

 
ods. 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov „zdôrazňuje, že by sa mali prijať ... na životné 

prostredie;“ 

2. časť: "zdôrazňuje, že by sa mali prijať primerané ... spotrebu alebo na životné prostredie" 

okrem slov „na podporu“ 

3. časť „na podporu“ 
 

17. Regionálne značky kvality 

Správa: Eric Andrieu (A7-0456/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 532, 66, 31 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: záverečné hlasovanie 

 


