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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. Zrušenie určitých aktov schengenského acquis ***I 

Správa: Claude Moraes (A8-0250/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 601, 10, 56 

 

 

2. Zrušenie určitých aktov schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce 

a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I 

Správa: Claude Moraes (A8-0251/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 618, 8, 57 

 

 

3. Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce 

v trestných veciach ***I 

Správa: Claude Moraes (A8-0252/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 623, 6, 57 

 

 

4. Členstvo v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného *** 

Odporúčanie: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 627, 33, 27 
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5. Sprostredkovanie poistenia ***I 

Doplňujúca správa: Werner Langen (A8-0315/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok 1 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 579, 40, 67 

 

 

 

6. Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí 

Správa: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 ENF  -  

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 530, 154, 6 

3/HPM - 283, 395, 12 

4/HPM ↓  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 ods. pôvodný text OH/EH + 326, 318, 43 

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 426, 235, 25 

2/EH + 348, 311, 23 

ods. 21 ods. pôvodný text OH/EH - 290, 364, 35 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 303, 349, 42 

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 556, 112, 27 

2/HPM - 314, 368, 11 

odôv. D ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 128, 535, 32 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 502, 175, 18 

hlasovanie: uznesenie výboru EMPL  

(text ako celok) 

HPM + 569, 77, 49 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: ods. 47 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 10, 18, 38 

ECR: ods. 3, 10, 21, 47 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 1 

1. časť: „odporúča členským štátom ... osobitne zameranej na deti“ 

2. časť: „ale aj rodičov, ktorí ... primeranými sociálnymi právami;“ 

 
ods. 18 

1. časť: Text ako celok okrem slov „zavedením minimálnych noriem pre bývanie detí“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 22 

1. časť: „odporúča členským štátom ... dosiahnutie takýchto cieľov;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty … investovaní do detí;“ 

 
ods. 38 

1. časť: Text ako celok okrem slov „zabezpečili ženám právo na sexuálne a reprodukčné 

zdravie,  zabezpečili občanom zdravotnú starostlivosť o novorodencov“ 

2. časť: tieto slová 

 
ALDE: 

ods. 47 

1. časť: Text ako celok okrem slov „spolu s osobitným fondom“ 

2. časť: tieto slová 

 
GUE/NGL: 

odôv. G 

1. časť: „keďže Parlament opakovane ... deti ako držiteľov práv;“ 

2. časť: „považuje však za poľutovaniahodné … európskeho semestra;“ 

 
ods. 9 

1. časť: Text ako celok okrem slov „a Komisiu“ a „na normách EÚ alebo“  

2. časť: tieto slová 
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ods. 16 

1. časť: Text ako celok okrem slov „Európa 2020“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 30 

1. časť: Text ako celok okrem slov „výhod, ako napríklad práca z domu alebo flexibilný 

pracovný čas“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 34 

1. časť: Text ako celok okrem slov „dostupného a prístupného“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 44 

1. časť: „naliehavo vyzýva Komisiu, aby si ako výslovnú prioritu stanovila boj s predčasným 

ukončením školskej dochádzky a chudobou detí” 

2. časť: „pri presadzovaní európskeho semestra a stratégie Európa a zahrnula osobitný 

ukazovateľ o deťoch vystavených riziku chudoby a sociálneho vylúčenia do 

sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie” 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

ods. 3 

1. časť: „odporúča, aby Komisia ... viac ovplyvnené týmto javom;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, … v národných programoch reforiem na chudobu;“ okrem 

slov „aby do každého ročného prieskumu rastu ...a zahrnula explicitné zameranie na 

deti a mládež do európskeho semestra;“ 

3. časť: „aby do každého ročného prieskumu rastu ... a zahrnula explicitné zameranie na deti 

a mládež do európskeho semestra;“ okrem slova „záväzným“ 

4. časť: „záväzným“ 

 
ECR, GUE/NGL: 

odôv. D 

1. časť: Text ako celok okrem slov „ktoré sa zvýšili v dôsledku nezodpovedných a finančne 

neudržateľných vládnych a rozpočtových politík“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

7. Politika súdržnosti a marginalizované komunity 

Správa: Terry Reintke (A8-0314/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text OH +  

ods. 4 ods. pôvodný text OH +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 627, 60, 6 

2 +  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 536, 131, 27 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 17 ods. pôvodný text HPM + 561, 125, 9 

ods. 19 ods. pôvodný text OH +  

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 21 ods. pôvodný text OH +  

ods. 22 ods. pôvodný text OH +  

ods. 26 ods. pôvodný text HPM + 645, 48, 1 

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 33 ods. pôvodný text OH +  

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 40 ods. pôvodný text OH +  

ods. 42 1 viac než 76 

poslancov 

 +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 50 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 51 ods. pôvodný text OH +  

ods. 52 ods. pôvodný text OH +  

citácia 5 ods. pôvodný text OH +  

citácia 6 ods. pôvodný text OH +  

citácia 17 ods. pôvodný text OH +  

citácia 19 ods. pôvodný text OH +  

citácia 21 ods. pôvodný text OH +  

citácia 23 ods. pôvodný text OH +  

citácia 24 ods. pôvodný text OH +  

citácia 25 ods. pôvodný text OH +  

citácia 26 ods. pôvodný text OH +  

citácia 29 ods. pôvodný text OH +  

citácia 32 ods. pôvodný text OH +  

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. C ods. pôvodný text OH +  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. I ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. N ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôv. P ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôv. Q ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. R ods. pôvodný text OH +  

odôv. U ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 574, 84, 36 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: ods. 6 (prvá časť), 17, 26 

Verts/ALE: ods. 11 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 11 

ENF: citácie 5, 6, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, odôvodnenia C, R, ods. 3, 4, 6, 10, 13, 

17, 19, 21, 22, 28, 33, 34, 40, 51, 52 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 6 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby sledovala ... občianskej spoločnosti;“ 

2. časť: „pripomína, že horizontálne zásady … prispievať k segregácii;“ 
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ENF: 

odôv. A 

1. časť: „keďže politika súdržnosti ... marginalizovaných komunít,“ 

2. časť: „ako aj skupín a jednotlivcov … systémom zdravotnej starostlivosti;“ 

 
odôv. E 

1. časť: Text ako celok okrem slov „migranti“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôv. I 

1. časť: „keďže hospodárska kríza ... pri riešení marginalizovaných skupín“ 

2. časť: „a pri snahe o zlepšenie … investičných fondov (EŠIF);“ 

 
odôv. N 

1. časť: „keďže Komisia neposkytla ... vnútroštátnych ukazovateľov;“ 

2. časť: „poznamenáva však … najviac potrebuje pomoc;“ 

 
odôv. O 

1. časť: „keďže marginalizácia ... sociálne vylúčené skupiny v spoločnosti;“ okrem slov 

„menšiny, Rómovia“ a „migranti, utečenci“ 

2. časť: „menšiny, Rómovia“ a „migranti, utečenci“ 

3. časť: „keďže rasizmus, patriarchát … marginalizovaných komunitách;“ 

 
odôv. P 

1. časť: Text ako celok okrem slov „utečenci a žiadatelia o azyl“ a „a tiež pôvodné 

obyvateľstvo;“ 

2. časť: „utečenci a žiadatelia o azyl“ 

3. časť: „a tiež pôvodné obyvateľstvo;“ 

 
odôv. Q 

1. časť: „keďže v Európe existuje ... etnickú menšinu v Európe“ 

2. časť: „a sú jednou z najviac marginalizovaných komunít;“ 

 
odôv. U 

1. časť: „keďže formálne vzdelávanie ... viacnásobnej diskriminácie“ 

2. časť: „pretože vytvárajú priestor … marginalizovaných komunitách;“ 

 
ods. 2 

1. časť: „pripomína, že marginalizované ... obáv o situáciu Rómov“ 

2. časť: „a dlhodobú potrebu zlepšiť ich životné podmienky;“ 

 
ods. 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov „migranti“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 12 

1. časť: „považuje prístup ... iniciatív v oblasti zdravia;“ 

2. časť: „vyzýva na vytvorenie … na ponuke služieb;“ 

 
ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem slov „pri vykonávaní rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie 

integrácie Rómov“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 20 

1. časť: „zdôrazňuje, že zásada ... nielen pro forma;“ 

2. časť: „zdôrazňuje význam vykonávania ... prispievaní k partnerstvu;“ 

3. časť: „ je znepokojený nedostatočným ... európskom kódexe správania;“ 

4. časť: „naliehavo vyzýva Komisiu … výsledky v tejto oblasti;“ 

 
ods. 30 

1. časť: Text ako celok okrem slov „predovšetkým tým, že sa im umožní väčšia účasť na 

tvorbe politík" 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 31 

1. časť: Text ako celok okrem slov „napríklad Rómom“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 36 

1. časť: „poukazuje na to, že projekty ... vyhodnocovania kvality a monitorovania;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby zaviedla … na marginalizované komunity;“ 

 
ods. 42 

1. časť: „poukazuje na to, že informovanosť ... k systémovému vylúčenie;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby … prispôsobené potrebám;“ 

 
ods. 50 

1. časť: „zdôrazňuje, že v politickej diskusii ... a politických odporúčaní“ 

2. časť: „s cieľom zabezpečiť … na nadchádzajúce programové obdobie;“ 
 

 

8. Úloha EÚ v rámci OSN 

Správa: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 560, 67, 65 

ods. 10 ods. pôvodný text OH/EH + 353, 327, 10 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 566, 94, 33 

2 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 504, 164, 28 

2/HPM + 497, 166, 18 

3/HPM + 555, 86, 49 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 517, 78, 102 

ods. 21 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 22 1 viac než 76 

poslancov 

 +  

2 viac než 76 

poslancov 

EH + 371, 302, 12 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 33 3 viac než 76 

poslancov 

HPM - 303, 387, 4 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 304, 363, 22 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

odôv. Z ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 488, 137, 42 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 3, ods. 6, 13 (prvá časť), 14, 16 (tretia časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 10, 21, 28 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 13 

1. časť: „je presvedčený, že je ... aj budúce bezpečnostné výzvy;“ 

2. časť: „povzbudzuje krajiny, ktoré … zločinov proti ľudskosti;“ 

 
ods. 16 

1. časť: „domnieva sa, že EÚ ... komisiami a výbormi OSN;“ 

2. časť: „vyzýva na posilnenie … vystupovala jednotne;“ 

 
ECR: 

ods. 27 

1. časť: „zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ naďalej aktívne podporovala rovnosť a 

nediskrimináciu;“ 

2. časť: „víta vôbec prvé zasadnutie … porušovanie práv LGBTI;“ 

 
ods. 34 

1. časť: „zastáva názor, že aj práca ... budú aj prijímať opatrenia;“ 

2. časť: „domnieva sa, že činnosti … Hospodárskej a sociálnej rady;“ 

 
ods. 35 

1. časť: „podporuje cieľ, ktorým … právomoc vnútroštátnych súdov;“ 

2. časť: „a vyzýva Komisiu, aby … dohôd o investíciách;“ 

3. časť: „zastáva názor, že ak … v rámci systému OSN“ 

4. časť: „a mal by vychádzať z práv … najmä v otázkach financovania;“ 

 
odôv. Z 

1. časť: Text ako celok okrem slov „zabezpečenie práva na azyl“ 

2. časť: tieto slová 

 
ECR, S&D: 

ods. 14 

1. časť: „vzhľadom na prínos EÚ ... diskusie o tejto reforme;“ okrem slov „dlhodobý cieľ 

EÚ, ktorým je miesto v rozšírenej BR OSN“ 

2. časť: „dlhodobý cieľ EÚ, ktorým je miesto v rozšírenej BR OSN“ 

3. časť: „a opakovane vyzýva … predložiť stanovisko Únie;“ 

 


