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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 

KPN 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. Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park*** 

Odporúčanie: Heidi Hautala (A8-0030/2014) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 557, 82, 17 

 

 

 

2. Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005*** 

Odporúčanie: Pavel Svoboda (A8-0034/2014) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie   HPM + 619, 52, 10 

 

 

 

3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2014/008 FI/STX Rauma 

Správa: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 597, 77, 11 

 

 

4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2014/005 FR/GAD 

Správa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných 

hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 593, 80, 16 
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5. Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi 

Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o 

cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby 

Návrh uznesenia: B8-0265/2014 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0265/2014  

(ALDE) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 383, 271, 47 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR:  Text ako celok 
 

 

6. EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 

Správa: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 382, 290, 29 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM - 344, 348, 12 

2/HPM - 343, 349, 8 

3/HPM + 343, 342, 15 

4/HPM + 407, 270, 29 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 400, 249, 46 

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 320, 27 

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 479, 103, 121 

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 401, 227, 67 

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 389, 267, 43 

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 626, 41, 35 

2/HPM + 369, 288, 42 

ods. 74 ods. pôvodný text OH/EH + 394, 272, 34 

ods. 78 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 525, 150, 16 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 83 ods. pôvodný text OH/EH + 350, 301, 32 

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 394, 253, 47 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 541, 96, 29 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: ods. 22, 37, 2. časť a 68 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 22 a 74 

Verts/ALE, GUE/NGL: ods. 83 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 22 

1. časť „domnieva sa, že prijatie ... a nerovnosť;“ 

2. časť „pripomína napríklad ... liberalizácie obchodu;“ 

3. časť „podčiarkuje tiež, že ... dôstojnej práce;“ 

4. časť: „preto nalieha na EÚ ... sociálneho a environmentálneho dumpingu;“ 

 
ECR: 

odôv. O 

1. časť „keďže na celom svete ... počas tehotenstva alebo pôrodu;“ 

2. časť „keďže Medzinárodná konferencia ... zachrániť život;“ 

 

 
ods. 28 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane podpory ... sexuálnemu a reprodukčnému 

zdraviu a právam“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 58 

1. časť „zdôrazňuje význam ... plánované rodičovstvo;“ 

2. časť „vrátane ... a práv v tejto oblasti;“ 

 
ods. 61 

1. časť „zdôrazňuje, že ... odstráneniu chudoby;“ 

2. časť „domnieva sa, že ... v rozvojových krajinách;“ okrem slov „a regulácie minimálnej 

mzdy“ 

3. časť „a regulácie minimálnej mzdy“ 

 
ods. 68 

1. časť Text ako celok okrem slov „prostredníctvom právne záväzných pravidiel“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 78 

1. časť „naliehavo vyzýva ... po roku 2015;“ 

2. časť „opakovane zdôrazňuje, že je potrebné ... z finančných transakcií;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 37 

1. časť Text ako celok okrem slov „s dôrazom na bezuhlíkové stratégie;“ 

2. časť tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 4 

1. časť Text ako celok okrem slov „nedostatky v oblasti práv vlastniť majetok“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 6 

1. časť Text ako celok okrem slov „práva vlastniť majetok;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 10 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane súkromného sektora“ 

2. časť tieto slová 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

ods. 31 

1. časť Text ako celok okrem slov „na všetky odvetvia produkcie “reforma bezpečnostného 

sektora a“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 32 

1. časť „zdôrazňuje, že ... situácie po skončení konfliktov,“ 

2. časť „a prijali stratégiu, ktorá ... v oblasti bezpečnosti;“ 
 

 

7. Zamestnanie a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 

Návrh uznesenia: B8-0252/2014 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0252/2014  

(výbor EMPL) 

ods. 1 ods. pôvodný text OH/EH + 367, 277, 52 

od ods. 1 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 586, 77, 27 

3/HPM + 543, 118, 31 

4/HPM + 536, 151, 7 

5 +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 320, 376, 4 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 279, 416, 3 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 31 ods. pôvodný text OH +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPM + 615, 10, 72 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 519, 181, 2 

od ods. 39 6 GUE/NGL  -  

ods. 40 1 EFDD HPM - 186, 345, 162 

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 463, 213, 25 

3 +  

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 535, 128, 37 

2 +  

od odôv. A 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 

ECR: ods. 46, 1. časť 

ECR, Verts/ALE, ALDE: ods. 32 

GUE/NGL: ods. 45, 2. časť 

ECR, ALDE, GUE/NGL: ods. 15, 2., 3. a 4. časť 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD, ECR: ods. 18 

GUE/NGL: ods. 31 

PPE: ods. 1 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 2 

1. časť „vyjadruje poľutovanie na tým, že ... vzdelávania;“ 

2. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že ... pracovných miest;“ 

3. časť „vyzýva Komisiu ... cieľov stratégie EÚ 2020;“ 

 
ods. 22 

1. časť text ako celok okrem slov „v rámci procesu európskeho semestra“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 25 

1. časť „víta vyhlásenie ... boj s nezamestnanosťou;“ 

2. časť „zdôrazňuje potrebu ... inkluzívnej spoločnosti;“ 

 
ods. 29 

1. časť „vyzýva Radu ... v zamestnaní“ 

2. časť „čo by malo ... pre jednotlivé krajiny;“ 

 
ods. 34 

1. časť Text ako celok okrem slova „mobility“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 35 

1. časť „poznamenáva, že ... súčasného zaostávania;“ 

2. časť „vyzýva preto Komisiu, aby ... Európa 2020;“ 

 
ECR: 

ods. 46 

1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že ... v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti;“ 

2. časť „nazdáva sa preto ... počtu pracovných miest;“ 

 
ALDE: 

ods.18 

1. časť Text ako celok okrem slov „a súvisiacich mechanizmov solidarity; žiada, aby bola 

táto koordinácia podporená komplexným posúdením sociálnych“ a „ex-ante a ex-

post“ 

2. časť tieto slová 

 
ECR, ALDE, GUE/NGL: 

ods. 15 

1. časť „žiada obnovu rovnováhy ... sociálnych politík;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že ... mali mať;“ 

3. časť „rovnakú váhu ako makroekonomické otázky“ 

4. časť: „v procese európskeho semestra“ 

5. časť: „ďalej žiada ... koherentnú pozíciu;“ 
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ALDE, GUE/NGL, PPE:  

ods. 30 

1. časť Text ako celok okrem slov „prostredníctvom európskeho semestra“ 

2. časť tieto slová 

 
Verts/ALE, GUE/NGL; EFDD: 

ods. 45 

1. časť „uznáva, že ... v celej EÚ;“ okrem slov „poskytol ... trhu práce“ 

2. časť tieto slová 

3. časť „žiada, aby boli do ... viacúrovňového riadenia;“ 

 

 


