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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. Pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) 

***I 

Správa: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 533, 86, 36 

 

 

2. Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom 

znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 *** 

Odporúčanie: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k 

Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z 

roku 1979 *** 

Odporúčanie: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou * 

Správa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 555, 67, 61 
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5. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou * 

Správa: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 567, 58, 63 

 

 

6. Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza 

Správa: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: návrh rozhodnutia  +  

 

 

7. Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza  

Správa: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: návrh rozhodnutia  +  

 

 

8. Žiadosť o zbavenie imunity Floriana Philippota 

Správa: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: návrh rozhodnutia  +  
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9. Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a 

odrádzania od nelegálnej práce ***I 

Správa: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

62ZČ výbor  +  

blok č. 2 1-61 výbor  ↓  

článok 9 64V EFDD HPM - 80, 608, 5 

62ZČ výbor  +  

od článku 11 63 EFDD HPM - 79, 609, 7 

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 619, 69, 7 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 63, 64 
 

 

10. Preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania 

Správa: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 425, 263, 10 

3 +  

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

ods. 29 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 40 ods.  pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH +  

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 422, 252, 27 

3 +  

ods. 71 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 72 ods. pôvodný text OH +  

ods. 78 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 357, 339, 1 

ods. 80 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 370, 305, 22 

od odseku 80 2 ENF  -  

ods. 81 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 647, 44, 11 

2/HPM + 478, 211, 11 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 82 ods. pôvodný text HPM + 469, 201, 25 

ods. 88 ods. pôvodný text HPM + 347, 298, 49 

od odseku 90 3 ENF  -  

od odôvodnenia A 1 ENF  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 592, 52, 45 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 80 (2. časť), 81, 82, 88 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 11 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu, ktorú biodiverzita a ekosystémy zohrávajú v 

hospodárskych veciach, s cieľom prejsť na ekologické hospodárstvo,“ 

2. časť „nalieha na Komisiu, aby zintenzívnila opatrenia prijaté na podporu ekologizácie 

európskeho semestra;“ 

3. časť „zdôrazňuje, že biodiverzita je celkovou spoločenskou zodpovednosťou, ktorá 

nemôže byť založená len na verejných výdavkoch;“ 

 
ods. 31 

1. časť „vyzýva členské štáty, aby uprednostnili cieľ obnoviť do roku 2020 15 % 

poškodených ekosystémov a využili prostriedky, ktoré sú pre tento cieľ k dispozícii 

v rámci viacročného finančného rámca;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby predložila usmernenia o tom, ako využiť tieto prostriedky na 

obnovu poškodených ekosystémov a ochranu biodiverzity vo všeobecnosti;“ 

 
ods. 40 

1. časť „zdôrazňuje, že oblasti ekologického záujmu (EFA) by mali byť v zásade oblasti na 

ochranu a presadzovanie agroekologických postupov, akými sú opeľovanie 

a ochrana pôdy;“ 

2. časť „žiada Komisiu, aby zverejnila údaje o tom, koľko členských štátov povoľuje 

používanie pesticídov a hnojív v týchto oblastiach ekologického záujmu po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 1307/2013;“ 

 
ods. 8 

1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby postupne do roku 2020 ukončili dotácie, ktoré 

majú negatívny vplyv na životné prostredie,“ 

2. časť „pričom zabezpečia, aby do roku 2016 boli vypracované hodnotenia ekologicky 

škodlivých dotácií a aby požiadavky na podávanie správ boli začlenené do 

príslušných odvetvových politík EÚ;“ 

3. časť „naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby sa úplne stotožnili s prechodom na 

obehové hospodárstvo a uľahčovali ho;“ 
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ods. 71 

1. časť „považuje stratu biodiverzity mimo chránených prírodných oblastí za nedostatok 

celej stratégie; nabáda Komisiu a členské štáty, aby zbierali informácie o týchto 

biotopoch a druhoch“ 

2. časť „a vytvorili vhodný rámec s cieľom predchádzať čistým stratám v oblasti 

biodiverzity a ekosystémových služieb“ 

3. časť „spoluprácou s miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou;“ 

 
ods. 78 

1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že právne predpisy EÚ týkajúce sa životného 

prostredia nie sú predmetom jednotných a účinných environmentálnych inšpekcií a 

dohľadu s cieľom zistiť porušenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia 

v rôznych sektoroch – vrátane chránených prírodných území – a zabrániť im;“ „víta 

prípravné práce na vytvorení rámca EÚ pre environmentálne inšpekcie“ 

2. časť „a vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu predložila legislatívny návrh;“ 

 
ods. 81 

1. časť „so znepokojením zdôrazňuje rastúci počet vedeckých dôkazov, ktoré preukazujú 

negatívny vplyv, ktorý môžu mať neonikotínoidné pesticídy na základné služby, 

akými sú opeľovanie a prirodzená regulácia škodcov;“ 

2. časť „vyzýva preto Komisiu, aby zachovala svoj zákaz používania neonikotínoidov;“ 

 
ECR, PPE 

ods. 80 

1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spustili európsku iniciatívu týkajúcu sa 

opeľovačov – venujúc osobitnú pozornosť odolnosti voči škodcom rastlín 

postihujúcich včely medonosné a ďalšie opeľovače – a na základe politík, ktoré sa 

už vykonávajú v členských štátoch,“ 

2. časť „a aby predložili návrhy o rámcovej smernici o pôde, smernici o prístupe k 

spravodlivosti a o revidovanom právnom rámci EÚ pre environmentálne inšpekcie;“ 

 


