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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. Výnimky pre obchodníkov s komoditami ***I 

Správa: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 547, 60, 50 

 

 

2. Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (potrebná 
kvalifikovaná väčšina na zamietnutie alebo zmenu návrhu Rady) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1 EFDD HPM - 107, 545, 13 

Článok 4 ods. 1 písm. 

m) 

2 Verts/ALE  -  

Pozícia Rady Vyhlásené za schválené 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 
 

 

3. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 

výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a 

činnosti au pair ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina 
na zamietnutie alebo zmenu návrhu Rady) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

HPM - 67, 597, 15 

Pozícia Rady Vyhlásené za schválené 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 2 
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4. Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti 

Návrh uznesenia: B8-0562/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0562/2016   (výbor REGI) 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 514, 123, 50 

odôv. B ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 511, 129, 47 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 546, 73, 62 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 

EFDD ods. 6 odôvodnenie B 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 4 

1. časť „víta vytvorenie pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie programov na roky 

2007 – 2013 v ôsmich členských štátoch a vyzýva Komisiu, aby informovala 

Parlament o dosiahnutých výsledkoch; žiada Komisiu, aby pomocou tejto pracovnej 

skupiny naďalej podporovala a zrýchľovala vykonávanie programov na roky 2014 –

 2020 v členských štátoch a aby Parlamentu predložila akčný plán činností pracovnej 

skupiny;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby EŠIF v plnej miere zahrnula do stratégie EÚ v oblasti lepšej 

tvorby práva;“ 

 
GUE/NGL, EFDD: 

ods. 6 

1. časť Text ako celok okrem slov „zdôrazňuje, že je potrebné nabádať k príslušným 

štrukturálnym reformám v súlade s“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. B 

1. časť Text ako celok okrem slov „a v prípade potreby štrukturálnymi reformami,“ 

2. časť tieto slová 

 


