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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. Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itaia Dzamaru 

Návrhy uznesení: B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-

0474/2015, B8-0478/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0465/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0465/2015  ECR  ↓  

B8-0466/2015  EFDD  ↓  

B8-0467/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2015  ALDE  ↓  

B8-0471/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0474/2015  PPE  ↓  

B8-0478/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 15 

1. časť "vyzýva delegáciu EÚ ... organizácií občianskej spoločnosti," 

2. časť "a aby sa vykonávali politické a hospodárske reformy, ktoré financuje;" 
 

Rôzne 

Jytte Guteland a Goffredo Maria Bettini (skupina S&D) tiež podpísali spoločný návrh uznesenia RC-

B8-0465/2015. 
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2. Kritická situácia utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane 

masových hrobov v Thajsku 

Návrhy uznesení: B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-
0482/2015, B8-0484/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0469/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

ods. 1 2 Verts/ALE EH + 567, 4, 23 

ods. 8 3 Verts/ALE EH + 282, 248, 85 

pred odôv. A 1 Verts/ALE EH + 342, 253, 27 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0469/2015  EFDD  ↓  

B8-0470/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0472/2015  ALDE  ↓  

B8-0477/2015  ECR  ↓  

B8-0480/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2015  PPE  ↓  

B8-0484/2015  S&D  ↓  

 

Rôzne 

Goffredo Maria Bettini (skupina S&D) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0469/2015. 
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3. Svazijsko, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho 

Makhubua 

Návrhy uznesení: B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-

0483/2015, B8-0485/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0473/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

od ods. 7 3 GUE/NGL  -  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 571, 50, 11 

2/HPM + 335, 271, 17 

odôv. K ods. pôvodný text OH +  

odôv. L ods. pôvodný text OH +  

od odôv. L 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 579, 6, 58 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0473/2015  ECR  ↓  

B8-0475/2015  EFDD  ↓  

B8-0476/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0479/2015  ALDE  ↓  

B8-0481/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0483/2015  PPE  ↓  

B8-0485/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 

S&D: ods. 9, záverečné hlasovanie 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odôv. K, L 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 9 

1. časť "vyzýva preto Komisiu, aby ... dohovorov v oblasti práce a životného prostredia" 

2. časť "a začala vyšetrovanie s cieľom určiť, ... chránených na základe VSP;" 
 

Rôzne 

Goffredo Maria Bettini (skupina S&D) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0473/2015. 
 

 

4. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

Správa: Arnaud Danjean (A8-0054/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 402, 239, 5 

ods. 4 2 GUE/NGL HPM - 113, 511, 21 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 434, 207, 7 

ods. 8 1 PPE  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4/HPM ↓  

5/HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

6 ↓  

ods. 9 ods. pôvodný text HPM + 393, 225, 17 

ods. 11 3 GUE/NGL HPM - 153, 479, 14 

ods. 12 4 GUE/NGL HPM - 100, 519, 29 

ods. 13 5V GUE/NGL HPM - 169, 458, 18 

ods. 23 6 GUE/NGL HPM - 72, 486, 86 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 389, 248, 12 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 38 ods. pôvodný text HPM + 369, 266, 16 

ods. 41 7 GUE/NGL HPM - 188, 442, 18 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 409, 204, 37 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 43 ods. pôvodný text HPM + 416, 194, 37 

ods. 47 ods. pôvodný text HPM + 400, 227, 19 

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 50 ods. pôvodný text HPM + 380, 248, 18 

ods. 51 ods. pôvodný text OH/EH + 336, 295, 16 

ods. 52 ods. pôvodný text HPM + 383, 236, 28 

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 361, 236, 54 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: ods. 3 (druhá časť), 6 (druhá časť), 8 (štvrtá a piata časť), 9, 25 (druhá časť), 38, 41 

(druhá časť), 47, 50, 52 

GUE/NGL: PN 2, 3, 4, 5, 6, 7, ods. 9, 43, 52 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 51 

EFDD: ods. 43 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 2 

1. časť text ako celok okrem slov "ako rozhodujúci hráč" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 3 

1. časť text ako celok okrem "migrácie" 

2. časť toto slovo 

 
ods. 6 

1. časť text ako celok okrem "vlastnú strategickú autonómiu" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 25 

1. časť "vzhľadom na skutočnosť, ... poskytovaním finančnej a materiálnej pomoci;" 

2. časť "domnieva sa, že táto nová politika ... preskúmala inovatívne zdroje financovania;" 
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ods. 34 

1. časť text ako celok okrem "čím sa ohrozila strategická autonómia Únie a schopnosť 

členských štátov ... Únie ako globálneho garanta bezpečnosti" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 41 

1. časť "berie na vedomie zámer Rady ... dodržiavania medzinárodného práva;" 

2. časť "vyzýva Komisiu, aby načrtla, ... do európskeho vzdušného priestoru;" 

 
ods. 48 

1. časť "berie na vedomie návrhy Komisie ... právny a finančný režim, ktorý im umožní, aby 

boli konkurencieschopné" 

2. časť "čím sa zaručí strategická autonómia EÚ;" 

 
ods. 54 

1. časť text ako celok okrem "strategickú autonómiu" 

2. časť tieto slová 

 
EFDD: 

ods. 23 

1. časť text ako celok okrem "vyjadruje poľutovanie nad tým, že misie s výkonným 

mandátom sa v súčasnosti plánujú už len zriedkavo" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 24 

1. časť "je znepokojený pretrvávajúcimi problémami ... čo odráža životaschopnosť 

partnerstiev v rámci SBOP;" 

2. časť "vyzýva členské štáty, aby ... ktoré majú na toto zapojenie k dispozícii;" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

ods. 8 

1. časť "očakáva, že na zasadnutí ... konkrétne opatrenia v súlade so záväzkami prijatými v 

decembri 2013;" 

2. časť "vyjadruje spokojnosť s potvrdením hláv ... ; zdôrazňuje, že zasadnutie Európskej 

rady v júni 2015 musí" 

3. časť "podporiť vzdorovité členské štáty, aby investovali do obrany viac zdrojov" 

4. časť: "do obrany" 

5. časť: "a že musí zamerať úsilia na tie oblasti" 

6. časť: "krízového riadenie, v ktorým EÚ môže byť skutočným prínosom;" 
 

 

5. Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

Správa: Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

2/EH - 292, 352, 4 

3 +  

4/EH - 294, 346, 4 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 382, 239, 26 

3 +  

4/EH - 284, 357, 6 

5 +  

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 393, 232, 23 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 389, 234, 24 

ods. 17 ods. pôvodný text HPM + 384, 227, 32 

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 393, 222, 30 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 388, 233, 24 

ods. 20 ods. pôvodný text HPM - 237, 393, 15 

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 360, 256, 28 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 347, 248, 44 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: ods. 3 (druhá časť), 13 (druhá časť), 15 (druhá časť), 17, 18, 19 (druhá časť), 20, 28 
 



P8_PV(2015)05-21(VOT)_SK.doc 10 PE 558.341 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 20 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 13 

1. časť text ako celok okrem "aj ako súčasť vnútorného rozmeru politík v oblasti spoločného 

trhu a priemyslu, vesmíru, výskumu a vývoja;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 15 

1. časť "zdôrazňuje, aké potenciálne úspory ... schopností nasadenia medzi členskými štátmi 

EÚ," 

2. časť "veľmi však ľutuje, že hoci ... a preto nepodlieha európskej demokratickej kontrole;" 

 
ods. 19 

1. časť "víta plán vykonávania ... a bezpečnosti prijatý 24. júna 2014;" 

2. časť "vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby v posúdení ... slúžiace pevnejšej európskej 

obrannej technologickej a priemyselnej základni (EDTIB);" 

 
S&D, EFDD: 

ods. 1 

1. časť "poznamenáva, že EÚ a jej členské štáty ... udržateľného mieru v oblastiach 

postihnutých konfliktami;" 

2. časť "ľutuje skromný charakter intervencií SBOP, ... zásadného európskeho príspevku 

k udržaniu a presadzovaniu mieru;" 

3. časť "je presvedčený, že EÚ si nemôže ... alebo na podporu východiska z krízy;" 

4. časť: "ale musí byť naopak schopná intervencie v celom spektre krízového riadenia;" 

 
S&D, Verts/ALE, 

ods. 3 

1. časť "všíma si so znepokojením ... pripomína ambiciózne civilné hlavné ciele stanovené 

EÚ;" 

2. časť "požaduje posilnenie EÚ ako obranného subjektu v kontexte NATO" 

3. časť "a ľutuje, že neexistuje" 

4. časť: "jasná vojenská" 

5. časť: "doktrína" a "prostredníctvom ktorej by sa plnili úlohy uvedené ... aby urgentne 

uskutočnila analýzu výziev a potrieb v oblasti bezpečnosti a obrany;" 
 

 

6. Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe 

Správa: Ana Gomes (A8-0159/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 435, 185, 16 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 367, 251, 22 

ods. 14 ods. pôvodný text HPM + 414, 168, 58 

odôv. B ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 386, 175, 84 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: ods. 1 (druhá časť), 13 (druhá časť), 14 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 1 

1. časť text ako celok okrem "zdôrazňuje, že škrty v obranných rozpočtoch ... pripravenosti 

zaistiť vnútroštátnu a európsku bezpečnosť;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 13 

1. časť text ako celok okrem "vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh ... na všetky 

činnosti EDA v oblasti spolupráce;" 

2. časť tieto slová 

 
odôv. B 

1. časť text ako celok okrem "strategická autonómia EÚ" 

2. časť tieto slová 

 
EFDD: 

ods. 5 

1. časť text ako celok okrem "a poskytli stimuly pre ich rozvoj, a to v rozsahu prípustnom 

podľa právnych predpisov EÚ;" 

2. časť tieto slová 

 


