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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. Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie 

členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným 

činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania * 

Správa: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 543, 37, 54 

 

 

2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre 

vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie 

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 600, 43, 2 

 

 

3. Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci 

európskej migračnej agendy 

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 
odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 573, 66, 10 

 

 

4. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité 

rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy 

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

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. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 11 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HPM + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HPM - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HPM - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odôvodnenia G 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 577, 66, 14 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 2, 3, 5 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

odôvodnenie G 

1. časť: "keďže pri prijímaní ... rozpočtových postupoch" 

2. časť: "a revízii viacročného finančného rámca;" 
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ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov "keďže navrhované opatrenia určite nebudú dostačujúce" 

a "vrátane výskumných a záchranných operácií ... viacročného finančného rámca" 

2. časť: "keďže navrhované opatrenia určite nebudú dostačujúce" 

3. časť: "vrátane výskumných a záchranných operácií ... viacročného finančného rámca" 

 
ods. 8 

1. časť: "pripomína Komisii a ... prostriedky v roku 2016" 

2. časť: "ktoré možno nebudú … v rámci oddielov;" 
 

 

5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: návrh rozhodnutia  +  

 

 

 

6. Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI *** 

Správa: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 
rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: kandidatúra Wilhelma 

Molterera 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI *** 

Správa: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 
rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: kandidatúra Iliyany 

Tsanovovej 

 + 454, 130, 64 
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8. Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 

Správa: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 7-8 Verts/ALE  +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 9 4 PPE HPM - 273, 359, 25 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

od odseku 10 5 PPE HPM - 261, 368, 29 

od odseku 12 9 Verts/ALE EH + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE EH - 310, 334, 10 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 13 11 Verts/ALE EH - 275, 360, 22 

ods. 14 2 ECR HPM - 257, 342, 57 

ods. pôvodný text OH +  

od odseku 16 12 Verts/ALE  +  

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/EH + 333, 315, 8 

ods. 20 3 ECR  -  

ods. 24 13 Verts/ALE  -  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 380, 229, 44 

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 500, 144, 6 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 337, 316, 2 

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 479, 133, 42 

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

od odseku 77 14 Verts/ALE EH + 330, 310, 6 

od odseku 80 ods.  EH + 418, 187, 38 

ústny PN 

odôv. H 1 ECR  -  

odôv. K 6 PPE EH + 325, 293, 22 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 434, 96, 52 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: PN 2, 4, ods. 28, 54 (druhá časť) 

Verts/ALE: PN 2, 4 

EFDD: PN 4, 5 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 14 

GUE/NGL: ods. 28 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 7 

1. časť: "víta záväzok G7 ... stratégie v oblasti dekarbonizácie" 

2. časť: "tým, že uprednostnia … zdroja energie" 

 
ods. 13 

1. časť: Text ako celok okrem slov "hornou hranicou" 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 17 

1. časť: Text ako celok okrem slov "postupného znižovania dotácií … na báze uhlia" 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 19 

1. časť: "vyzýva Komisiu ... na obdobie do roku 2020," 

2. časť: "a oznamuje, že EÚ prekročí … aspoň o 2 Gt" 

 
ods. 53 

1. časť: "požaduje, aby EÚ ... financovania opatrení v oblasti klímy" 

2. časť: "pripomína, že súčasne … k plnej doplnkovosti" 
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ods. 54 

1. časť: "žiada konkrétne záväzky ... financovania pre oblasť klímy" 

2. časť: "vrátane vyčlenenia emisných kvót … technických inovácií" 

 
PPE: 

ods. 25 

1. časť: "zdôrazňuje, že úsilie ... prispieť k dosahovaniu cieľov" 

2. časť: "prostredníctvom odrádzania … recyklácie surovín"" 

 
GUE/NGL: 

ods. 10 

1. časť: Text ako celok okrem slov "biomasy na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého a" 

a "oxidu uhličitého" 

2. časť: "biomasy na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého a" 

3. časť: "oxidu uhličitého" 

 
ods. 31 

1. časť: "konštatuje, že ... otepľovanie pod hranicou 2 °C" 

2. časť: "ďalej vyzýva EÚ … rozvojových krajinách" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL 

ods. 29 

1. časť: Text ako celok okrem slov "zabezpečiť dlhodobú stabilitu cien emisných kvót a" 

2. časť: tieto slová 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

ods. 55 

1. časť: "žiada ... protection du climat" okrem slov "určovanie cien uhlíka na širokom 

základe ako" 

2. časť: "určovanie cien uhlíka na širokom základe ako" 

3. časť: "či zavedenie cien … medzinárodnej dopravy" 

4. časť: "žiada aj čiastočné … poľnohospodárskych podnikoch" 

5. časť: "zdôrazňuje dôležitosť ... vydávanie ekologických dlhopisov" okrem slov "vrátane 

zrušenia vývozných úverov na investície do fosílnych palív" 

6. časť: "vrátane zrušenia vývozných úverov na investície do fosílnych palív" 

 
ECR, PPE: 

ods. 57 

1. časť: "požaduje podniknutie ... G20 v roku 2009" okrem slov „postupného rušenia 

všetkých dotácií na fosílne palivá do roku 2020“ 

2. časť: "postupného rušenia všetkých dotácií na fosílne palivá" 

3. časť: "do roku 2020" 
 

Iné 

Anne-Marie Mineur predložila tento ústny PN za odsekom 80: 

"80a. poukazuje na to, že lobistické činnosti pred a počas rokovaní COP 21 môžu mať vplyv 

na výsledky rokovaní; zdôrazňuje preto, že takéto činnosti by mali byť transparentné, jasne uvedené 

v dennom programe UNFCCC konferencie COP 21 a že konferencia by mala umožniť rovnaký prístup 

ku všetkým príslušným zainteresovaným stranám;  

 


