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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. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Svätým Tomášom a 

Princovým ostrovom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** 

Odporúčanie: João Ferreira (A8-0061/2014) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 566, 43, 68 

 

 

 

2. Dohoda medzi EÚ a Seychelami o prístupe rybárskych plavidiel do vôd Mayotte 

*** 

Odporúčanie: Alain Cadec (A8-0055/2014) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 628, 41, 18 

 

 

 

3. Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Tuniskom s cieľom zohľadniť 

pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** 

Odporúčanie: Elmar Brok (A8-0049/2014) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 568, 55, 65 

 

 

 

4. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom na tému 

Implementácia bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a pokrok smerom 

k udržateľnej mobilite 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  
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5. Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Frédérique Ries (A8-0038/2014) (potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok – blok 

č. 1 

52 výbor HPM + 480, 159, 58 

blok č. 2 1-51 výbor HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: blok č. 1 (PN 52), blok č. 2 (PN 1 – 51) 

EFDD: blok č. 1 (PN 52) 
 

 

6. Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska 

komisia pre Stredozemné more) ***I 

Správa: Gabriel Mato (A8-0057/2014) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-2 

4-25 

výbor  +  

článok 15a ods. 1 26 GUE/NGL  -  

článok 16b, ods. 1 27 GUE/NGL  -  

3 výbor  +  

od článku 16l 28 GUE/NGL  -  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 583, 91, 15 

 


