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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. Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských 

Tatárov 

Návrhy uznesení: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-

0186/2016, B8-0188/2016  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0173/2016  

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

ods. 7 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 16 ods. pôvodný text OH +  

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 472, 79, 33 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odseky 16, 17 
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Iné 

Andrej Plenković predložil tento ústny PN k odseku 7 spoločného návrhu uznesenia RC-B8-

0173/2016: 

„7. vyzýva orgány Ruskej federácie a de facto orgány na Kryme, ktoré sú viazané medzinárodným 

humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, aby poskytli neobmedzený 

prístup na Krym medzinárodným inštitúciám a nezávislým expertom OBSE, OSN a Rady Európy, ako 

aj všetkým mimovládnym organizáciám pre ľudské práva či spravodajským médiám, ktoré chcú 

navštíviť Krym a zhodnotiť tamojšiu situáciu a podávať o nej správy; vyzýva Radu a ESVČ, aby v 

tejto súvislosti vyvíjali na Rusko tlak;  víta rozhodnutie generálneho tajomníka Rady Európy vyslať na 

Krym svojho osobitného zástupcu pre ľudské práva, keďže to bola prvá návšteva po ruskej anexii, od 

ktorej sa očakáva, že poskytne nové posúdenie situácie na mieste;  so záujmom očakáva jeho zistenia;  

zdôrazňuje, že akákoľvek medzinárodná prítomnosť na mieste by mala byť koordinovaná s 

Ukrajinou;“ 
 

 

2. Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána 

Návrhy uznesení: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-
0197/2016, B8-0198/2016  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0174/2016  

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

ods. 3 ods. pôvodný text OH +  

odôv. A ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia L 1 GUE/NGL  -  

odôv. O ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odôv. A 

PPE: ods. 3 odôvodnenie O 
 

Iné 

Mara Bizzotto tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu 

Návrhy uznesení: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, B8-
0187/2016, B8-0193/2016  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0175/2016  

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

od odseku 7 1 GUE/NGL HPM - 278, 322, 11 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 
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4. Správa o pokroku Srbska za rok 2015  

Návrh uznesenia: B8-0166/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0166/2016 

(výbor AFET) 

ods. 1 ods. pôvodný text OH +  

ods. 7 ods. pôvodný text OH +  

ods. 12 2 Verts/ALE HPM + 291, 233, 97 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

ods. 27 1 ALDE  +  

od odseku 27 3 Verts/ALE  +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 498, 66, 70 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 2 

ENF, ECR: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 1, 7, 18, 21, 23 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 30 

1. časť Text ako celok okrem slov „4000“ a „ktoré v súčasnosti zamorujú srbskú pôdu a 

trápia srbský ľud“ 

2. časť tieto slová 
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ECR: 

ods. 18 

1. časť Text ako celok okrem slov „víta úspešný pochod LGBTI Pride uskutočnený 20. 

septembra 2015; zdôrazňuje však, že diskriminácia osôb LGBTI a násilie voči nim 

ešte stále vyvolávajú znepokojenie; v tejto súvislosti nabáda vládu, aby vykonala 

odporúčania Výboru ministrov Rady Európy CM/Rec(2010)5 určené členským 

štátom;“ 

2. časť tieto slová 
 

 

5. Proces integrácie Kosova do EÚ  

Návrh uznesení: B8-0167/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0167/2016 

(výbor AFET) 

ods. 4 1 ALDE  +  

ods. 6 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 8 4 GUE/NGL  -  

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 20 ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 26 2 PPE HPM + 331, 250, 58 

od odseku 26 7 Verts/ALE  +  

ods. 36 6 Verts/ALE  +  

citácia 2 3 GUE/NGL EH - 131, 450, 54 

odôv. B 5 Verts/ALE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 403, 130, 104 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: záverečné hlasovanie 

PPE: PN 2 

ECR: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 10, 14, 17, 20, 23 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 10 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť 

týkajúcu sa liberalizácie vízového režimu Kosova; je pripravený schváliť bezvízový 

režim pre Kosovo a vyzýva Radu, aby ho urýchlene schválila, hneď ako Komisia v 

primeranom čase posúdi, že všetky technické kritériá boli splnené; “ a „naliehavo 

vyzýva všetky inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby urýchlili proces liberalizácie 

vízového režimu pre Kosovo, a naliehavo vyzýva kosovské orgány, aby plnili svoje 

záväzky a splnili zostávajúce kritériá s cieľom umožniť Kosovu vstup do 

bezvízového režimu do konca roka 2016, a priblížiť tým obyvateľov Kosova k EÚ;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť týkajúcu sa liberalizácie vízového 

režimu Kosova; je pripravený schváliť bezvízový režim pre Kosovo a vyzýva Radu, 

aby ho urýchlene schválila, hneď ako Komisia v primeranom čase posúdi, že všetky 

technické kritériá boli splnené;“ 

3. časť „naliehavo vyzýva všetky inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby urýchlili proces 

liberalizácie vízového režimu pre Kosovo, a naliehavo vyzýva kosovské orgány, aby 

plnili svoje záväzky a splnili zostávajúce kritériá s cieľom umožniť Kosovu vstup do 

bezvízového režimu do konca roka 2016, a priblížiť tým obyvateľov Kosova k EÚ;“ 

 
ods. 14 

1. časť „víta tiež prijatie zákona o ochrane pred diskrimináciou z mája 2015 a mandát 

udelený ombudsmanovi konať ako orgán pre rovnaké zaobchádzanie; naďalej 

vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou spracovania a vyšetrovania prípadov 

nenávistných prejavov, najmä zameraných na LGBTI a menšinové komunity;“ 

2. časť „nabáda poradnú a koordinačnú skupinu pre práva komunity LGBTI, aby aktívne 

sledovala tieto prípady a problémy;“ 
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Iné 

Ulrike Lunacek predložila tento ústny PN k odseku 6: 

6. „berie na vedomie rozhodnutie ústavného súdu, pokiaľ ide zavádzanie združenia srbských obcí; 

žiada o plnú a dôslednú implementáciu uzatvorených dohôd; požaduje dodržiavanie zásad právneho 

štátu, vyjadruje poľutovanie nad tým, že opozičné sily nevyužili tento odklad na obnovenie 

parlamentného dialógu, a nabáda všetky politické sily, aby konali konštruktívne a v záujme svojej 

krajiny, jej demokratických orgánov a občanov; považuje dôsledné dodržiavanie zásad demokracie, 

politický dialóg a činnosť parlamentu, ktorá nie je obmedzovaná prekážkami, za základné predpoklady 

pre vykonanie všetkých prvkov programu reforiem v Kosove; dôrazne odsudzuje násilné prekážanie v 

činnosti zhromaždenia, požaduje vyhýbať sa ďalším násilným protestom v zhromaždení, zdôrazňuje, 

že v zhromaždení by sa mali zvolení poslanci stretávať a viesť rozhovory pri plnom rešpektovaní tejto 

inštitúcie; zdôrazňuje, že vláda by mala dodržiavať uznesenia a rozhodnutia Európskeho parlamentu a 

mala by podávať správy tak, ako to vyžaduje legislatívny orgán, predtým, ako rozhodne o podpísaní 

dohôd s inými štátmi; v tejto súvislosti víta veľmi dobre pripravený návrh z 20. novembra 2015, ktorý 

predložili dvaja kosovskí poslanci, jeden z vládnucej koalície a druhý z opozície; vyzýva všetky 

politické subjekty na obnovenie politického dialógu v záujme vyriešenia patovej situácie a s cieľom 

nájsť schodné riešenie, ktorým by sa obnovilo normálne fungovanie kosovského zhromaždenia; 

vyzýva všetkých lídrov Kosova, aby riešeniu tejto situácie prikladali najväčšiu dôležitosť a prevzali 

zodpovednosť, majúc na pamäti, že zhromaždenie je volené kosovs“kým ľudom a pre kosovský ľud; 

vyjadruje vážne znepokojenie nad opakovanými násilnými činmi a vyzýva orgány presadzovania 

práva, aby vykonávali svoje povinnosti v plnom súlade so zákonnými postupmi; so znepokojením si 

všíma udalosti, ktoré viedli k zatknutiu niektorých poslancov parlamentu, a vyzýva na vyšetrenie 

možného zneužitia právomoci v súvislosti so zatknutiami; naliehavo žiada kosovské zhromaždenie, 

aby objasnilo pravidlá týkajúce sa zrušenia imunity svojich poslancov; víta žiadosť ombudsmana 

adresovanú štátnej prokuratúre v Prištine o začatie vyšetrovania týkajúceho sa policajného zásahu z 

28. novembra 2015;“ 

 

 

6. Situácia v Líbyi 

Návrhy uznesení: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-
0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0146/2016  

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

od odseku 1 4 GUE/NGL  -  

ods. 5 8 EFDD  -  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 506, 123, 12 

ods. 11 5 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1/HPM + 489, 132, 16 

2/HPM + 422, 176, 31 

ods. 12 6 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPM + 477, 131, 32 

od odseku 13 1 ENF HPM - 169, 432, 34 

od odseku 15 9 EFDD  -  

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. B 2 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia B 3 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia K 7 EFDD  -  

od odôvodnenia O 10 EFDD  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 478, 81, 81 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 11 

EFDD: ods. 12 

ENF: PN 1 záverečné hlasovanie 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 12 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 6 

1. časť „odsudzuje destabilizujúce teroristické útoky skupiny Dá’iš na obyvateľov Líbye 

vrátane menšín, ako aj na ropnú infraštruktúru v al-Sidra a Rás Lanúf a akékoľvek 

pokusy narušiť proces stabilizácie v krajine;“ 

2. časť „vyzýva na vytvorenie medzinárodnej koalície na riešenie rastúcej prítomnosti 

skupiny Dá’iš v Líbyi, ktorá narúša stabilitu krajiny a predstavuje hrozbu nielen pre 

susedné krajiny Sahelu a Sahary, ale aj pre EÚ;“ 

 
ods. 11 

1. časť Text ako celok okrem slova „NATO“ 

2. časť tieto slová 

 
Verts/ALE: 

odôv. A 

1. časť Text ako celok okrem slov „opozičné hnutia“ 

2. časť tieto slová 
 

Iné 

Marie-Christine Vergiat (skupina GUE/NGL) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (skupina S&D) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0146/2016).  

Marlene Mizzi stiahla svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Podmienky ostrovnej povahy 

Návrh uznesenia: B8-0165/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0165/2016 

(výbor REGI) 

ods. 3 11 PPE  +  

ods. 5 12 PPE  +  

od odseku 5 1 GUE/NGL HPM + 495, 119, 25 

ods. 10 3 ECR EH + 341, 249, 47 

ods. 12 4 ECR  -  

ods. 13 5 ECR  -  

ods. 16 6V ECR  -  

odôv. A 7 PPE  +  

odôv. E 8 PPE  +  

odôv. F 9 PPE  +  

odôv. H 2 ECR  +  

odôv. J 10 PPE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 
 

 

8. Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a 

investičných fondoch (EŠIF)  

Návrh uznesenia: B8-0171/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0171/2016 

(výbor REGI) 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 2 

1. časť Text ako celok okrem slov „že akékoľvek zmeny v programovaní EŠIF by sa mali 

uskutočniť v súlade s ustanoveniami NSU a“ 

2. časť tieto slová 
 

 

9. Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín 

Islamským štátom  

Návrhy uznesení: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-

0162/2016, B8-0149/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0149/2016  

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

ods. 3 1 GUE/NGL  -  

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 470, 131, 26 

ods. 14 2 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 10 
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Iné 

Bas Belder (skupina ECR) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0149/2016 a návrh 

uznesenia B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (skupina S&D), Mara Bizzotto a Mario Borghezio tiež podpísali spoločný návrh 

uznesenia RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (skupina PPE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0161/2016. 

 


