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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. keďže: 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie Vyšetrovacieho výboru 

na preskúmanie údajného porušenia právnych predpisov EÚ a nesprávneho 

úradného postupu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v súvislosti s praním 

špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh rozhodnutia: B8-0745/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh rozhodnutia B8-0745/2016  

(Konferencia predsedov) 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

 

 

 

2. Dohoda medzi EÚ a Palau o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch 

*** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Dohoda medzi EÚ a Tongou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých 

pobytoch *** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 595, 52, 20 
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4. Dohoda medzi EÚ a Kolumbiou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých 

pobytoch *** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Rozšírenie obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) *** 

Odporúčanie: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Vystavenie α-PVP kontrolným opatreniam * 

Správa: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých 

látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach 

Predbežná správa: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 640, 8, 33 
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8. Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých 

látkach a pristúpenie k nemu v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach 

Predbežná správa: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 638, 7, 35 

 

 

9. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (pristúpenie 

Chorvátska) *** 

Odporúčanie: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas) *** 

Odporúčanie: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie) 

Správa: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 16 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 556, 62, 59 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 16 

1. časť Text ako celok okrem slov „a aby podľa potreby využili verejno-súkromné 

partnerstvá;“ 

2. časť tieto slová 
 

 

12. Makrofinančná pomoc Tunisku ***I 

Správa: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Článok 1 ods. 1 2 GUE/NGL  -  

Článok 1 ods. 3 3 GUE/NGL  -  

Článok 3 ods. 1 4 GUE/NGL  -  

Článok 4 ods. 3 písm. 

b) 

5V GUE/NGL  -  

od odôvodnenia 4 1 GUE/NGL  -  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 561, 76, 42 
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13. Pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam * 

Správa: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

8 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

9 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

12 výbor OH -  

17 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

36 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

54-57 výbor HPM + 586, 84, 8 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

58 výbor HPM - 166, 507, 3 

59 výbor HPM - 162, 509, 3 

60 výbor HPM - 165, 509, 4 

61 výbor HPM - 165, 508, 4 

62 výbor HPM - 124, 525, 26 

63 výbor HPM + 544, 121, 12 

66 výbor OH -  

67 výbor OH -  

71 výbor OH -  

75 výbor OH -  

78 výbor OH -  

79 výbor OH -  

Článok 4 ods. 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

HPM - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 výbor HPČ   

1/HPM + 608, 59, 10 

2/HPM + 535, 128, 10 

Článok 4 od odseku 2 100 Verts/ALE  -  

Článok 4 ods. 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

HPM - 142, 357, 179 

49 výbor  +  

Článok 4 od odseku 5 95 ECR HPM - 106, 567, 5 

od článku 4 109 GUE/NGL HPM - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL HPM - 120, 518, 40 

53 výbor  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Článok 6 ods. 1 102 S&D HPČ   

1 +  

2 +  

65 výbor HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  

3/HPM ↓  

Článok 7 ods. 3 69 výbor HPM - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Článok 7 od odseku 3 98 ALDE  +  

Článok 8 ods. 1 písm. 

b) 

72 výbor HPM - 172, 483, 23 

104 S&D HPČ   

1 +  

2/EH - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Článok 8 ods. 2 

pododsek 1 

105 S&D HPČ   

1 +  

2 +  

76 výbor  ↓  

od odôvodnenia 7 101 S&D  +  

15 výbor  ↓  

odôv. 9 18 výbor EH - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

od odôvodnenia 9 20 výbor  -  

97 PPE  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odôv. 11 106 GUE/NGL  -  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 486, 88, 103 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: PN 46, 72, 95 

GUE/NGL: PN 107, 108, 109, 111 

EFDD: PN 54-63, 65, 69 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: PN 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: PN 63 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

PN 102 

1. časť Text ako celok okrem slov „ktoré nepochádzajú z aktívnej podnikateľskej činnosti“ 

a „Na využitie tejto výnimky bude daňovník musieť preukázať svojim daňovým 

orgánom, že zahraničný príjem pochádza z aktívnej podnikateľskej činnosti, ktorá je 

podporovaná primeraným personálom, vybavením a priestormi, ktoré odôvodňujú 

príjmy, ktoré mu boli pridelené.“ 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

PN 8 

1. časť Text ako celok okrem slov „a licenčných poplatkov“ 

2. časť tieto slová 

 
PN 9 

1. časť Text ako celok okrem slov „alebo licenčných poplatkov“, „a licenčných poplatkov“ 

a „a licenčné poplatky“ 

2. časť tieto slová 

 
PN 36 

1. časť Text ako celok okrem písmena d) 

2. časť písm. d) 

 
PN 104 

1. časť Text ako celok okrem slov „táto sadzba sa posudzuje na základe zisku pred 

uplatnením operácií zavedených v týchto krajinách s cieľom znížiť základ dane, na 

ktorý sa sadzba uplatňuje;“ 

2. časť tieto slová 

 
PN 105 

1. časť Text ako celok okrem slov „daňovník preukáže, že“ 

2. časť tieto slová 
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Verts/ALE: 

PN 17 

1. časť Text ako celok okrem slov „pôvodu a pri absencii rozumnej daňovej zmluvy 

s podobným účinkom s touto krajinou.“ 

2. časť tieto slová 

 
ECR: 

PN 46 

1. časť Text ako celok okrem slov „20 %“ 

2. časť "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

PN 65 

1. časť Text ako celok okrem slov „ktoré nepochádzajú z aktívnej podnikateľskej činnosti“ 

a „15 %“ 

2. časť „ktoré nepochádzajú z aktívnej podnikateľskej činnosti“ 

3. časť „15 %“ 
 

Iné 

Marie-Christine Vergiat vzala späť svoj podpis zo všetkých PN, ktoré predložila skupina GUE/NGL. 
 

 

14. Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 

o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrhy uznesení: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0580/2016   (výbor LIBE) 

ods. 3 § pôvodný text OH/EH + 343, 323, 8 

ods. 5 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 340, 321, 15 

ods. 9 5 S&D  +  

§ pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 10 § pôvodný text OH +  

ods. 11 6 S&D  +  

ods. 13 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 16 § pôvodný text HPM - 333, 334, 9 

ods. 17 § pôvodný text HPČ   

1/EH + 346, 305, 24 

2/HPM + 341, 304, 27 

ods. 18 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 242, 411, 20 

ods. 19 § pôvodný text HPČ   

1/HPM + 341, 314, 18 

2/HPM - 195, 443, 37 

od odseku 19 3 ALDE  +  

ods. 21 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 22 § pôvodný text HPM + 362, 286, 30 

ods. 24 4 ALDE  +  

§ pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2/HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

HPM - 329, 330, 14 

odôv. B § pôvodný text HPM + 342, 309, 27 

odôv. D § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. G § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. H § pôvodný text OH +  

odôv. M § pôvodný text HPM + 338, 282, 57 

odôv. N § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 329, 299, 49 

Návrh uznesenia politickej skupiny 

B8-0584/2016  PPE HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: odseky 5 (druhá časť), 16, 17 (druhá časť), 19, 22, 24 (druhá časť), odôvodnenia B, 

M, záverečné hlasovanie 

Verts/ALE:  PN 1=2, záverečné hlasovanie B8-0580/2016, záverečné hlasovanie B8-0584/2016 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 3, 10, odôvodnenie H 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 19 

1. časť Text ako celok okrem slov „Bogdanovi Aurescuovi“ a „Georgeovi Ciambaovi“ 

2. časť tieto slová 
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PPE: 

ods. 5 

1. časť „vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v septembri 2015 sa do Rumunska 

uskutočnila iba jedna služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností za 

účasti širšieho politického spektra;“ 

2. časť „požaduje viac služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností 

organizovaných Európskym parlamentom do tých členských štátov, ktoré sa 

uvádzajú v štúdii Senátu USA o programe CIA pre zadržiavanie a vypočúvanie 

a ktoré sa spolupodieľali na tomto programe, napríklad Litva, Poľsko, Taliansko 

a Spojené kráľovstvo;“ 

 
ods. 13 

1. časť Text ako celok okrem slov „Ioan Talpes“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 17 

1. časť „víta doterajšie úsilie Rumunska a vyzýva rumunský Senát, aby odtajnil 

zostávajúce tajné časti správy z roku 2007, konkrétne prílohy, z ktorých vychádzali 

závery vyšetrovania rumunského Senátu; opätovne vyzýva Rumunsko, aby vyšetrilo 

tvrdenia o existencii tajných väzníc,“ 

2. časť „trestne stíhalo osoby zapojené do týchto operácií zohľadňujúc všetky nové dôkazy, 

ktoré vyšli najavo, a aby k ukončeniu vyšetrovania pristupovalo ako k naliehavej 

záležitosti;“ 

 
ods. 24 

1. časť „víta nedávne pozitívne kroky prezidenta Obamu v rámci jeho trvalého úsilia 

o zatvorenie väzenského zariadenia na vojenskej základni USA v Zálive 

Guantánamo a o prepustenie zadržiavaných osôb, ktoré neboli obvinené; vyzýva 

USA, aby sa zaoberali obavami vznesenými medzinárodnými orgánmi na ochranu 

ľudských práv osôb zadržiavaných na Guantáname vrátane prístupu k primeranej 

lekárskej starostlivosti a rehabilitácie obetí mučenia; zdôrazňuje, že prezident 

Obama vo svojom prejave o stave Únie z 20. januára 2015 opakovane potvrdil 

odhodlanie splniť svoj záväzok z kampane v roku 2008 a zatvoriť väzenie na 

Guantáname, a víta plán, ktorý poslal Kongresu 23. februára 2016;“ 

2. časť „vyzýva členské štáty, aby poskytli azyl väzňom, ktorých prepustenie bolo úradne 

schválené;“ 

 
odôv. D 

1. časť Text ako celok okrem slov „porušovanie zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia, 

ako aj“ 

2. časť tieto slová 
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odôv. G 

1. časť „keďže 9. decembra 2015 ubehol rok od uverejnenia štúdie užšieho výboru Senátu 

USA pre spravodajské služby (SSCI) o programe CIA pre zadržiavanie 

a vypočúvanie a o používaní rôznych foriem mučenia zadržaných osôb službou CIA 

medzi rokmi 2001 a 2006; keďže v štúdii boli odhalené nové skutočnosti, ktoré 

posilňujú obvinenia, že niekoľko členských štátov EÚ, ich orgány a úradníci 

a zamestnanci ich bezpečnostných a spravodajských služieb boli zapojení do 

programu CIA pre tajné zadržiavanie a mimoriadne vydávanie, niekedy 

prostredníctvom korupčných praktík založených na vysokých peňažných sumách, 

ktoré poskytla CIA výmenou za ich spoluprácu; keďže uverejnenie štúdie neviedlo 

v USA k vyvodeniu žiadneho druhu zodpovednosti vo vzťahu k programom CIA pre 

vydávanie a tajné zadržiavanie;“ 

2. časť „keďže USA žiaľ nespolupracovali v rámci vyšetrovania účasti Európy na 

programoch CIA a keďže nebola vyvodená žiadna zodpovednosť voči páchateľom;“ 

 
odôv. N 

1. časť „keďže je poľutovaniahodné, že členovia parlamentného Výboru pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorí sa zúčastnili služobnej cesty na účely 

zistenia potrebných skutočností do Bukurešti, nemohli navštíviť budovu Národného 

registračného úradu pre utajované skutočnosti (ORNISS),“ 

2. časť „ktorú údajne CIA využívala ako miesto tajného zadržiavania;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 9 

1. časť Text ako celok okrem slov „pod vedením predchádzajúcej vlády USA“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 18 

1. časť „konštatuje, že údaje zhromaždené počas vyšetrovanie účasti Litvy na programe CIA 

pre tajné zadržiavanie, ktoré viedol výbor litovského parlamentu pre národnú 

bezpečnosť a obranu (CNSD), neboli zverejnené a žiada ich sprístupnenie“ 

2. časť „so všetkými potrebnými úpravami;“ 

 
ods. 21 

1. časť „žiada posilniť pravidelný, štruktúrovaný medziparlamentný dialóg medzi EÚ 

a USA, najmä medzi Výborom Európskeho parlamentu pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci a jeho príslušnými partnermi v americkom Kongrese 

a Senáte, s využitím všetkých možností spolupráce a dialógu, ktoré poskytuje 

transatlantický dialóg zákonodarcov (TLD); v tejto súvislosti víta 78. zasadnutie 

TLD medzi Európskym parlamentom a Kongresom USA, ktoré sa konalo 26. až 28. 

júna 2016 v Haagu, ako príležitosť na posilnenie tejto spolupráce“ 

2. časť „vzhľadom na to, že spolupráca v oblasti boja proti terorizmu bude neoddeliteľnou 

súčasťou rokovaní;“ 
 

 

15. Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu 

Správa: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 § pôvodný text HPČ   

1/HPM + 494, 165, 15 

2/HPM + 467, 110, 92 

3/HPM + 522, 137, 14 

ods. 3 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 § pôvodný text HPČ   

1/HPM + 567, 54, 53 

2/HPM + 454, 200, 10 

3/HPM + 481, 136, 57 

ods. 9 § pôvodný text HPM + 443, 169, 60 

ods. 14 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 15 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 23 § pôvodný text OH +  

ods. 24 § pôvodný text HPM + 420, 237, 15 

ods. 27 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 29 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 512, 146, 9 

ods. 32 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 49 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 50 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 412, 239, 23 

ods. 53 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. A § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. B § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. E § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. F § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. G § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

odôv. N § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 446, 156, 71 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: odseky 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: ods. 21 (druhá časť), 29 (druhá časť), 50 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odseky 23, 24 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 3 

1. časť „domnieva sa, že vlády jednotlivých štátov a Únia by mali zlepšiť prístup 

k spôsobilostiam v oblasti satelitnej vesmírnej komunikácie, získavania informácií 

o situácii v kozmickom priestore, presnej navigácie a pozorovania Zeme 

a zabezpečiť nezávislosť Európy, pokiaľ ide o kľúčové vesmírne technológie 

a prístup do kozmického priestoru; domnieva sa, že najmä získavanie informácií 

o situácii v kozmickom priestore bude aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu vo 

vojenských a civilných záležitostiach; zdôrazňuje záväzok zabrániť militarizácii 

kozmického priestoru;“ 

2. časť „uznáva, že na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné dostatočné finančné investície; 

v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili autonómiu 

EÚ, pokiaľ ide o vesmírne štruktúry, a zároveň na tento účel poskytli nevyhnutné 

zdroje; zastáva názor, že tento cieľ je nevyhnutný pre civilné aktivity (v západných 

krajinách sa odhaduje, že 6 % až 7 % HDP je závislých od satelitných zameriavacích 

a navigačných technológií) a pre bezpečnosť a obranu; je presvedčený, že 

spolupráca by sa mala iniciovať na medzivládnom základe a prostredníctvom ESA;“ 

 
ods. 29 

1. časť Text ako celok okrem slov „s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomické výhody“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 50 

1. časť „domnieva sa, že vytvorenie dlhodobého právneho rámca, ktorý umožní trvalé 

investície na úrovni EÚ do bezpečnostných a obranných spôsobilostí, by mohlo 

podporiť väčšiu a systematickejšiu európsku obrannú spoluprácu s cieľom dosiahnuť 

kľúčové spôsobilosti; berie preto na vedomie závery Európskej rady z júna 2015;“ 

2. časť „naliehavo vyzýva Radu, PK/VP a Komisiu, aby vypracovali potrebný rámec pre 

financovanie na úrovni EÚ;“ 

 
odôv. B 

1. časť „keďže EÚ musí posilniť svoju úlohu ako poskytovateľa bezpečnosti na domácej 

úrovni aj v zahraničí, a tak zabezpečiť stabilitu v susedných krajinách a na celom 

svete; keďže Únia musí prispievať k boju proti bezpečnostným problémom,“ 

2. časť „najmä tým, ktoré vyplývajú z terorizmu doma aj v zahraničí, a to aj 

prostredníctvom podporovania tretích krajín v boji proti terorizmu a jeho hlavným 

príčinám; keďže členské štáty a Únia musia spolupracovať na vytvorení účinného 

a jednotného systému riadenia hraníc s cieľom zabezpečiť vonkajšie hranice;“ 

 
odôv. E 

1. časť Text ako celok okrem slov „nelegálnych“ a „a v prípade tých, ktorí prichádzajú zo 

severnej Afriky, na identifikovanie oblastí, v ktorých nastupujú na lode, s cieľom 

rýchlejšie zasiahnuť a“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. F 

1. časť Text ako celok okrem slova „EÚ“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. N 

1. časť Text ako celok okrem slov „vysokou“ 

2. časť tieto slová 
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ECR: 

ods. 7 

1. časť „domnieva sa, že holistický, integrovaný a dlhodobý prístup ku kozmickému sektoru 

na úrovni EÚ je nevyhnutný; je presvedčený,“ 

2. časť „že kozmický sektor by mal byť uvedený v novej globálnej stratégii EÚ v oblasti 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a to so zreteľom na súčasný rozvoj vesmírnych 

programov EÚ s dvojakým použitím a“ 

3. časť „a potrebu ďalej rozvíjať civilné vesmírne programy EÚ, ktoré možno použiť na 

civilné i obranné účely;“ 

 
ods. 15 

1. časť „vyzýva Európsku komisiu, aby predložila výsledky zavedenej európskej rámcovej 

spolupráce pre bezpečnostný a obranný výskum v oblasti kozmického priestoru, 

a žiada o predloženie odporúčaní o tom, ako ju ďalej rozvíjať; vyzýva Komisiu, aby 

objasnila, ako civilný a vojenský výskum v rámci programu Horizont 2020 

pomohol“ 

2. časť „v oblasti vesmírnych spôsobilostí pri vykonávaní spoločnej bezpečnostnej 

a obrannej politiky;“ 

 
ods. 27 

1. časť „poukazuje na význam verejnej regulovanej služby (PRS) systému Galileo pre 

navigáciu a usmerňovanie vojenských systémov;“ 

2. časť „vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty EÚ, aby zintenzívnili úsilie 

v súvislosti s možnou revíziou Zmluvy o kozmickom priestore z roku 1967 alebo 

aby iniciovali nový regulačný rámec, v ktorom sa zohľadní technologický pokrok od 

60. rokov minulého storočia a ktorého cieľom je predchádzanie pretekom v zbrojení 

vo vesmíre;“ 

 
ods. 32 

1. časť „upozorňuje na to, že je potrebné zlepšiť proces šírenia informácií zo satelitov 

používateľom, a to aj prostredníctvom vybudovania nevyhnutnej technologickej 

infraštruktúry;“ 

2. časť „poznamenáva skutočnosť uvedenú v oznámení Komisie, že 60 % elektroniky na 

palube európskych satelitov sa v súčasnosti dováža z USA; v tejto súvislosti žiada 

iniciatívu zameranú na to, ako ochrániť citlivé a osobné údaje;“ 

 
ods. 49 

1. časť „zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie kapacít EÚ v oblasti kozmického priestoru 

prostredníctvom vybudovania nevyhnutnej architektúry systémov a postupov 

s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti vrátane bezpečnosti údajov;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby vypracovala a presadzovala model riadenia pre každý systém 

poskytujúci služby v oblasti bezpečnosti a obrany; v súvislosti s cieľom poskytovať 

integrovanú službu koncovým užívateľom sa domnieva, že kapacity EÚ v oblasti 

kozmického priestoru určené na bezpečnosť a obranu by malo riadiť osobitné 

koordinačné centrum operačných služieb (centrum pre riadenie a kontrolu, ako je 

uvedené v pracovnom programe Horizont 2020 na roky 2014 až 2015); domnieva sa, 

že, ak je to možné, toto centrum by malo byť z dôvodov nákladovej efektívnosti 

začlenené do jedného z existujúcich orgánov EÚ, ako je Agentúra pre európsky 

GNSS, Satelitné stredisko EÚ alebo Európska obranná agentúra, a to s prihliadnutím 

na spôsobilosti, ktoré tieto agentúry už zabezpečujú;“ 
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ods. 53 

1. časť „zastáva názor, že biela kniha na úrovni EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany by mohla 

byť vhodným prostriedkom na vytvorenie štruktúry, pokiaľ ide o budúcu 

angažovanosť EÚ v oblasti vesmírnych bezpečnostných a obranných spôsobilostí; 

vyzýva PK/VP, aby začala diskusiu o vymedzení úrovne ambícií EÚ 

v prekrývajúcich sa oblastiach vesmírnych spôsobilostí a bezpečnosti a obrany; 

domnieva sa, že by sa tým tiež mohol umožniť súdržný rozvoj vo všetkých 

oblastiach spôsobilostí, ktoré súvisia s udržiavaním mieru, predchádzaním 

konfliktom a posilňovaním medzinárodnej bezpečnosti, a to v súlade so zásadami 

Charty Organizácie Spojených národov; vyzýva Komisiu, aby v budúcom akčnom 

pláne v oblasti európskej obrany navrhla svoje plány vesmírnych aktivít na podporu 

bezpečnosti a obrany;“ 

2. časť „zároveň uznáva výhody medzinárodnej spolupráce so spoľahlivými partnermi EÚ 

v oblasti bezpečnosti kozmického priestoru;“ 

 
odôv. A 

1. časť „keďže bezpečnostné prostredie je čoraz nebezpečnejšie a problematickejšie v rámci 

Únie i mimo nej a je charakterizované teroristickými útokmi a masovým vraždením, 

čo sa týka všetkých členských štátov a na čo musia členské štáty reagovať prijatím 

spoločnej stratégie a koordinovanej reakcie;“ 

2. časť „keďže tieto problémy si vyžadujú posilnenie bezpečnosti EÚ prostredníctvom 

neustáleho rozvoja a podpory spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ tak, 

aby sa stala účinnejším politickým nástrojom a skutočnou zárukou bezpečnosti 

občanov EÚ a ochrany európskych noriem, záujmov a hodnôt, ako je to zakotvené 

v článku 21 ZEÚ;“ 

 
Verts/ALE, ECR: 

ods. 2 

1. časť „domnieva sa, že je potrebné ďalšie vykonávanie SBOP;“ 

2. časť opätovne potvrdzuje, že je potrebné zvýšiť účinnosť, viditeľnosť a vplyv SBOP; 

potvrdzuje význam a pridanú hodnotu politiky v oblasti kozmického priestoru pre 

SBOP, keďže vesmírne spôsobilosti sa stali neodmysliteľnou súčasťou politík 

členských štátov v oblasti obrany a bezpečnosti, a teda aj ich zvrchovanosti; 

domnieva sa, že kozmický priestor by mal byť zahrnutý do budúcich politík Únie 

(napr. v oblasti vnútornej bezpečnosti, dopravy, energetiky, výskumu) a že synergie 

v oblasti kozmického priestoru by sa mali ďalej posilňovať a využívať; 

3. časť „zdôrazňuje, že využitie vesmírnych spôsobilostí vo vojne proti terorizmu 

a teroristickým organizáciám prostredníctvom schopnosti lokalizovať a monitorovať 

ich výcvikové tábory je zásadne dôležité;“ 

 
ods. 14 

1. časť „zdôrazňuje, že spolupráca medzi Komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu 

činnosť, Agentúrou pre európsky GNSS, Európskou obrannou agentúrou, Európskou 

vesmírnou agentúrou a členskými štátmi má rozhodujúci význam pre zlepšenie 

európskych vesmírnych spôsobilostí a služieb;“ 

2. časť „zastáva názor, že Únia, a predovšetkým PK/VP, by mala koordinovať, uľahčovať 

a podporovať takúto spoluprácu v oblasti kozmického priestoru, bezpečnosti 

a obrany prostredníctvom osobitného operačného koordinačného centra;“ 

3. časť „vyjadruje presvedčenie, že Európska vesmírna agentúra by mala zohrávať 

významnú úlohu pri vymedzení a vykonávaní jednotnej európskej politiky v oblasti 

kozmického priestoru, ktorá zahŕňa bezpečnostnú a obrannú politiku;“ 
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ods. 21 

1. časť „domnieva sa, že spolupráca EÚ a USA, pokiaľ ide o budúce vesmírne spôsobilosti 

a služby na bezpečnostné a obranné účely, by priniesla osoh obom stranám; 

domnieva sa, že spolupráca EÚ a USA je efektívnejšia a kompatibilnejšia, keď sú 

obe strany na rovnakej technologickej a kapacitnej úrovni; žiada, aby Komisia 

identifikovala a riešila každú potenciálnu technologickú medzeru; berie na vedomie 

prácu vykonanú v súvislosti s treťou kompenzačnou stratégiou USA;“ okrem slov 

„domnieva sa, že spolupráca EÚ a USA je efektívnejšia a kompatibilnejšia, keď sú 

obe strany na rovnakej technologickej a kapacitnej úrovni; žiada, aby Komisia 

identifikovala a riešila každú potenciálnu technologickú medzeru;“ 

2. časť „domnieva sa, že spolupráca EÚ a USA je efektívnejšia a kompatibilnejšia, keď sú 

obe strany na rovnakej technologickej a kapacitnej úrovni; žiada, aby Komisia 

identifikovala a riešila každú potenciálnu technologickú medzeru;“ 

3. časť „naliehavo vyzýva Úniu, aby tento vývoj zohľadnila pri príprave svojej vlastnej 

globálnej stratégie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a zahrnula 

vesmírne spôsobilosti na účely bezpečnosti a obrany do rozsahu pôsobnosti tejto 

stratégie;“ 

4. časť „je presvedčený, že predchádzajúce existujúce bilaterálne vzťahy medzi členskými 

štátmi a USA by sa v prípade potreby mohli využiť; vyzýva PK/VP, aby s ministrami 

obrany prerokovala strategický prístup, ktorý sa zaujme, a aby informovala 

Parlament o vývoji týchto rokovaní;“ 

 
odôv. G 

1. časť „keďže politika v oblasti kozmického priestoru je nevyhnutná“ 

2. časť „pre strategickú autonómiu, ktorú musí EÚ rozvíjať,“ okrem slov „strategickú 

autonómiu, ktorú“ 

3. časť „strategickú autonómiu, ktorú“ 

4. časť „aby sa zachovali citlivé technologické a priemyselné spôsobilosti, ako aj nezávislé 

spôsobilosti na vykonávanie posúdení;“ 
 

 

16. Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami 

Návrh uznesenia: B8-0739/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0739/2016  

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

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

 +  
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17. Situácia vo Venezuele 

Návrhy uznesení: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-
0728/2016, B8-0729/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0700/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

od odseku 1 4 GUE/NGL HPM - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL HPM - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL HPM - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL HPM - 145, 482, 37 

ods. 2 § pôvodný text HPM + 507, 86, 77 

od odseku 2 8 GUE/NGL HPM - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL HPM - 140, 494, 34 

od odseku 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

HPM - 175, 481, 13 

ods. 6 § pôvodný text HPM + 518, 62, 89 

ods. 9 § pôvodný text HPM + 562, 56, 47 

ods. 10 § pôvodný text HPM + 522, 79, 65 

ods. 14 § pôvodný text HPM + 567, 80, 24 

odôv. A § pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 516, 73, 78 

od odôvodnenia B 1 GUE/NGL HPM - 92, 499, 76 

odôv. C § pôvodný text HPM + 499, 126, 41 

od odôvodnenia C 2 GUE/NGL HPM - 139, 504, 26 

odôv. D § pôvodný text HPM + 507, 81, 78 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odôvodnenia D 3 GUE/NGL HPM - 131, 508, 28 

odôv. E § pôvodný text HPM + 516, 133, 20 

odôv. F § pôvodný text HPM + 573, 65, 29 

Odôvodnenie I § pôvodný text HPM + 504, 64, 97 

odôv. K § pôvodný text HPM + 510, 134, 23 

Odôvodnenie M § pôvodný text HPM + 584, 57, 26 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 501, 94, 73 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0700/2016  PPE HPM ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE HPM ↓  

B8-0724/2016  ECR HPM ↓  

B8-0725/2016  EFDD HPM ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL HPM ↓  

B8-0728/2016  ALDE HPM ↓  

B8-0729/2016  S&D HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: PN 1-11, záverečné hlasovanie RC-B8-0700/2016, záverečné hlasovanie B8-

0700/2016, záverečné hlasovanieB8-0723/2016, záverečné hlasovanie B8-

0724/2016, záverečné hlasovanie B8-0725/2016, záverečné hlasovanie B8-

0726/2016, záverečné hlasovanie B8-0728/2016 a záverečné hlasovanie B8-

0729/2016 

S&D: záverečné hlasovanie RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: PN 10=11 

GUE/NGL: PN 1-9, odseky 2, 6, 9, 10, 14, odôvodnenia A (druhá časť), C, D, E, F, I, K, M 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôv. A 

1. časť „keďže venezuelská opozičná koalícia MUD získala v 167-člennom 

jednokomorovom národnom zhromaždení 112 kresiel, teda dvojtretinovú väčšinu, 

zatiaľ čo PSUV obsadila 55 kresiel;“ 

2. časť „keďže najvyšší súd následne znemožnil štyrom novozvoleným členom národného 

zhromaždenia, z ktorých traja boli zástupcovia koalície MUD, nastúpiť do funkcie, 

čím opozícia prišla o dvojtretinovú väčšinu;“ 
 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_SK.doc 24 PE 584.726 

Iné 

Inés Ayala Sender (skupina S&D) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0729/2016. 
 

 

18. Endokrinné disruptory: situácia po rozsudku Súdneho dvora zo 16. decembra 

2015 

Návrhy uznesení: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-
0738/2016  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0733/2016  

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

ods. 1 10 ECR HPM - 72, 400, 192 

od odseku 1 13 ENF HPM - 77, 524, 58 

ods. 3 11 ECR  -  

ods. 4 12 ECR HPM - 78, 403, 185 

§ pôvodný text HPČ   

1/HPM + 613, 36, 16 

2/HPM + 395, 66, 198 

od odseku 4 14 ENF HPM - 85, 547, 31 

od citácie 7 1 ECR EH - 69, 395, 199 

odôv. D 2 ECR  -  

odôv. G 3 ECR  -  

odôv. H 4 ECR HPM - 74, 410, 183 

§ pôvodný text HPČ   

1/HPM + 624, 19, 22 

2/HPM + 405, 67, 194 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Odôvodnenie I 5 ECR HPM - 50, 426, 185 

Odôvodnenie J 6 ECR  -  

Odôvodnenie M 7 ECR  -  

Odôvodnenie N 8 ECR HPM - 47, 403, 213 

Odôvodnenie P 9 ECR HPM - 67, 404, 194 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 593, 57, 19 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 13, 14, 4 

ECR: PN 4, 12, ods. 4 odôvodnenie H 

Verts/ALE: PN 5, 8, 9, 10, záverečné hlasovania 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 4 

1. časť Text ako celok okrem slov „založené na riziku“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. H 

1. časť Text ako celok okrem slov „založené na riziku“ 

2. časť tieto slová 
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19. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 x 

MIR162 x MIR604 x GA21 

Návrh uznesenia: B8-0732/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0732/2016   (výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 426, 202, 33 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

20. Námietka podľa článku 106: umiestnenie na trh geneticky modifikovaného 

klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) 

Návrh uznesenia: B8-0731/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0731/2016   (výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 430, 188, 33 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 

 


