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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. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku * 

Správa: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 590, 35, 74 

 

 

2. Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom 

konaní ***I 

Správa: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

52 výbor  +  

Blok č. 2 1-51 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 577, 48, 86 

 

 

3. Osobné ochranné prostriedky ***I 

Správa: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

158 výbor  +  

Blok č. 2 1-157 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 606, 53, 50 
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4. Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I 

Správa: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

203 výbor  +  

Blok č. 2 1-202 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 629, 63, 16 

 

 

5. Lanovkové zariadenia ***I 

Správa: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

148 výbor  +  

Blok č. 2 1-147 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 639, 69, 2 

 

6. Námietka voči delegovanému aktu o systéme všeobecných colných preferencií 

Návrh uznesenia: B8-0044/2016 (potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

hlasovanie: uznesenie  

(text ako celok) 

HPM - 125, 530, 53 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: záverečné hlasovanie 
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7. Námietka voči delegovanému aktu o osobitných požiadavkách na zloženie 

potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie 

o nich 

Návrh uznesenia: B8-0067/2016 (potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0067/2016  

(výbor ENVI) 

od článku 4 2 Verts/ALE HPM + 352, 276, 73 

ods. 3 ods. pôvodný text OH/EH - 212, 456, 31 

ods. 4 ods. pôvodný text OH -  

ods. 8 3 S&D  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

odôvodnenie C 1 Verts/ALE HPM + 355, 308, 44 

odôvodnenie E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôvodnenie F ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôvodnenie G ods. pôvodný text OH -  

odôvodnenie J ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 393, 305, 12 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, 2, záverečné hlasovanie 
 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: odseky 3, 4 

S&D: odseky 3, 4, odôvodnenia G, J 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 8 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby odložila prijatie tohto delegovaného aktu, kým neuverejní 

svoju správu o výžive pre malé deti a kým úrad EFSA neuverejní svoje preskúmanie 

týkajúce sa dôkazov o cukre a skorom podávaní spracovaných potravín v súvislosti s 

optimálnymi výživovými odporúčaniami pre dojčatá a malé deti,“ 

2. časť „najmä negatívnym vplyvom na dojčenie a zhoršovaním detskej obezity;“ 

 
odôvodnenie E 

1. časť Text ako celok okrem slov „odporúča, aby bolo dojčenie výlučnou výživou dojčiat 

počas prvých šiestich mesiacov života a“ 

2. časť tieto slová 

 
odôvodnenie F 

1. časť „keďže všetky členské štáty schválili Medzinárodný kódex pre obchodovanie s 

náhradami materského mlieka, ktorý prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie 

(WHA) v roku 1981 (ďalej len „medzinárodný kódex“), ako aj 16 príslušných 

následných rezolúcii WHA“ 

2. časť „ktoré boli vypracované tak, aby sa zaručilo, že všetci rodičia a opatrovatelia 

dostanú nestranné a skutočne nezávislé informácie, aby sa odstránili prekážky 

dojčenia a aby sa náhrady materského mlieka v prípade potreby používali 

bezpečne;“ 
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8. Mierový proces v Kolumbii 

Návrhy uznesení: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-

0061/2016, B8-0062/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Iné 

Igor Šoltes (skupina Verts/ALE) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0041/2016.  

 
 


