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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. Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie *** 

Odporúčanie: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 

Správa: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov 

v celej Únii ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Schválenie bez hlasovania 
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4. Označovanie energetickej účinnosti ***I 

Správa: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasova

nie 

HPM/EH – poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

výbor  +  

Článok 2 ods. 1 

od bodu 19 

97 EFDD EH + 386, 301, 21 

Článok 3 od odseku 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

HPM - 307, 398, 0 

Článok 3 ods. 3 

písm. a) 

86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

HPČ   

1/HPM - 172, 535, 4 

2/HPM + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR HPM - 289, 415, 8 

35ZČ výbor  ↓  

Článok 3 ods. 3 

písmená b), c), d) 

35ZČ výbor  +  

Článok 4 ods. 3 95 S&D EH - 338, 353, 4 

Článok 5 od odseku 2 43 výbor OH +  

44 výbor OH +  

45 výbor OH +  

Článok 6 od odseku 13 96 S&D HPM + 353, 332, 24 

Článok 7 ods. 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 výbor  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasova

nie 

HPM/EH – poznámky 

Článok 7 ods. 5 64 výbor HPČ   

1 +  

2/EH + 391, 315, 3 

Článok 8 66 výbor HPČ   

1/HPM + 442, 260, 7 

2/HPM + 378, 309, 22 

Článok 9 od odseku 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

HPČ   

1 -  

2 -  

Článok 10 od odseku 2 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Článok 11 od odseku 1 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Článok 12 ods. 2 72 výbor HPČ   

1 +  

2/EH - 350, 359, 0 

Článok 12 ods. 3 

podods. 1 

od písmena b) 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Článok 12 ods. 3 

podods. 1 

od písmena c) 

98 EFDD  +  

Článok 12 ods. 3 

podods. 1 písm. l) 

73ZČ výbor HPM - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Článok 12 

ods. 3 zostáva 

73ZČ výbor  +  

Článok 16 ods. 3 80 výbor HPČ   

1 +  

2/EH + 368, 335, 3 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasova

nie 

HPM/EH – poznámky 

Príloha I – nadpis 

a bod 1 

81 výbor HPM + 454, 238, 13 

Príloha I, bod 2 82 výbor HPM + 377, 320, 8 

Príloha I, od bodu 2 83 výbor HPM + 376, 322, 8 

84 výbor HPM + 448, 244, 10 

Príloha I – bod 2 

od písmena d) 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

EH - 314, 387, 1 

od odôvodnenia 4 4 výbor OH +  

od odôvodnenia 16 16 výbor OH +  

odôv. 18 94 S&D EH - 342, 367, 1 

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 580, 52, 79 

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM  hlasovanie odložené 

(článok 61 ods. 2 

rokovacieho poriadku) 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: PN 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, návrh Komisie 

Verts/ALE: PN 73ZČ (čl. 12 ods. 3 podods. 1 bod 1), 86 (prvá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: PN 43, 44, 45, 83 

S&D: PN 4,16 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 86 

1. časť Text ako celok okrem: „vizuálnom“  

2. časť toto slovo 
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PN 88 

1. časť „Harmonizované normy odzrkadľujú najbežnejšie využitie, ako vyplýva z prípravnej 

štúdie pre každú skupinu výrobkov, a ich cieľom je zohľadniť dostupné druhy 

a cykly uplatňované zákazníkmi, a zobrať do úvahy čas potrebný na poskytnutie 

určitého výstupu, pokiaľ ide o výkon, ktorý má vplyv na výpočet koeficientu 

energetickej účinnosti (EEI) alebo iných koeficientov účinnosti, ako sú stanovené 

v príslušnom delegovanom akte.  

Metodika výpočtu koeficientu energetickej účinnosti nesmie vychádzať výlučne 

z energeticky najúspornejšieho nastavenia, funkcie alebo režimu (alebo 

ekologického režimu), ak sú k dispozícii viaceré možnosti.“ 

2. časť „Musia byt stanovené takým spôsobom, aby úmyselnú či neúmyselnú manipuláciu 

alebo zlepšovanie výsledkov skúšok bolo možné odhaliť a eliminovať, pričom sa 

musia vylúčiť hodnoty tolerancie alebo voliteľné skúšobné parametre, ktoré by 

mohli zmeniť triedu energetickej účinnosti testovaného modelu.  

Povolené odchýlky medzi nameranými a deklarovanými výsledkami sa obmedzujú 

na štatistickú a na dôkazoch založenú neistotu merania.“ 

 
PPE: 

PN 80 

1. časť „Článok 3 ods. 1 písm. d) sa však uplatňuje od začatia úplnej prevádzky verejného 

rozhrania databázy výrobkov podľa článku 8,“ 

2. časť „no najneskôr od 1. januára 2018.“ 

 
S&D, Verts/ALE: 

PN 64 

1. časť „Obchodníci môžu predávať energeticky významné výrobky bez štítku alebo štítku 

so zmenenou stupnicou len vtedy, ak štítok (so zmenenou stupnicou) nebol pre daný 

výrobok nikdy vyrobený a dodávateľ tohto výrobku už nie je aktívny na trhu.“ 

2. časť tieto slová 

 
PN 66 

1. časť Text ako celok okrem: „Dodávatelia môžu na svojich serveroch uchovávať technickú 

dokumentáciu podľa článku 3 ods. 1 písm. c), skúšobné protokoly alebo podobnú 

dokumentáciu o posudzovaní zhody, ako je ustanovené v bode 2 písm. a) prílohy I, 

zodpovedajúcu testom vykonaným samotnými dodávateľmi a prístupnú iba orgánom 

dohľadu nad trhom a Komisii.“ 

2. časť tieto slová 

 
PN 72 

1. časť Text ako celok okrem slov: „(ca) Komisia zohľadňuje príslušné právne predpisy 

Únie a samoreguláciu, ako napríklad dobrovoľné dohody, v prípade ktorých sa 

očakáva, že politické ciele sa dosiahnu rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi ako 

povinné požiadavky.“ 

2. časť tieto slová 
 

 

5. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I 

Správa: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

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 na zamietnutie 

návrhu Komisie 

178 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 188, 511, 10 

Text ako celok – blok 

č. 1 

179ZČ výbor  +  

Blok č. 2 1-173 výbor  ↓  

odôv. 1 174 ENF  -  

179ZČ výbor  +  

odôv. 4 175 ENF  -  

179ZČ výbor  +  

odôv. 6 176 ENF  -  

179ZČ výbor  +  

odôv. 8 177 ENF  -  

179ZČ výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 483, 181, 48 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 178 
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6. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I 

Správa: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – 

blok č. 1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

Článok 2b ods. 1 4 ENF  -  

Článok 2b ods. 1 

písm. d) 

5 ENF  -  

Článok 2b od odseku 3 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

Článok 11 ods. 1 13 EFDD  -  

Článok 11 ods. 2 14 EFDD  -  

Článok 11 ods. 3 15 EFDD  -  

odôv. 1 2 ENF  -  

od odôvodnenia 1 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 567, 100, 41 
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7. Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva ***I 

Správa: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 563, 95, 50 

 

8. Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh nariadenia 

Text ako celok 1 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

Návrh legislatívneho uznesenia 

od odseku 1 2 výbor  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 670, 34, 6 

 

 

9. Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu 

pred predložením návrhu Komisie 

Správa: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 634, 24, 45 

3 +  

ods. 7 24 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 12 1 PPE HPM - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

ods. 13 26 GUE/NGL  -  

ods. 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

od odseku 14 29 GUE/NGL  -  

ods. 15 4 EFDD HPM - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE HPM - 160, 506, 43 

od odseku 19 32 GUE/NGL  -  

ods. 20 33 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPM + 639, 47, 24 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 20 34 GUE/NGL  -  

ods. 23 35 GUE/NGL  -  

od odseku 24 36 GUE/NGL  -  

ods. 25 37 GUE/NGL  -  

od odseku 25 38 GUE/NGL  -  

od odseku 26 39 GUE/NGL  -  

ods. 27 40 GUE/NGL  -  

od odseku 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

od odseku 41 43 GUE/NGL HPM + 541, 126, 33  

ústna zmena 

ods. 42 12 Verts/ALE HPM - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

od odseku 42 45 GUE/NGL  -  

ods. 43 5 EFDD HPM - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 586, 60, 59 

2 +  

ods. 47 47 GUE/NGL  -  

od odseku 47 13 Verts/ALE HPM - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE HPM - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE HPM - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE HPM + 557, 114, 33 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 48 17 Verts/ALE HPM - 77, 582, 42 

od odseku 49 6 EFDD HPM - 135, 553, 14 

ods. 51 2V PPE HPM - 315, 375, 14 

od odseku 52 48 GUE/NGL  -  

ods. 60 18 Verts/ALE HPM - 122, 574, 6 

ods. 61 49 GUE/NGL  -  

ods. 62 50V GUE/NGL  -  

od odseku 62 7 EFDD HPM - 149, 501, 61 

ods. 63 51 GUE/NGL  -  

ods. 65 52 GUE/NGL  -  

ods. 73 53V GUE/NGL  -  

ods. 75 8 EFDD  -  

ods. 76 54 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

od odseku 80 9 EFDD HPM - 193, 487, 30 

od odseku 82 10 EFDD HPM - 191, 481, 33 

ods. 86 19 Verts/ALE HPM - 150, 501, 55 

od odseku 86 20 Verts/ALE HPM - 106, 569, 25 

od odôvodnenia C 21 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia E 3 EFDD  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 451, 193, 65 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: PN 11 až 20 

S&D: PN 1, 2 

GUE/NGL: odseky 6 (druhá časť), 20, 44 (prvá časť), PN 43 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 6 

1. časť „domnieva sa, že pri prieskume VFR v roku 2016 by sa mal zhodnotiť celý rad 

vážnych kríz a nových politických podnetov a spolu s nimi aj ich príslušné 

rozpočtové dôsledky, ktoré nebolo možné predvídať v čase prijatia VFR; berie 

okrem iného na vedomie migračnú a utečeneckú krízu, vonkajšie núdzové situácie, 

vnútorné bezpečnostné záležitosti, krízu v poľnohospodárstve, financovanie 

Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), platobnú krízu v rámci rozpočtu 

EÚ,“ 

2. časť „trvale vysokú mieru nezamestnanosti, najmä mladých ľudí, ako aj chudobu 

a sociálne vylúčenie;“ 

3. časť „okrem toho poukazuje na nedávnu medzinárodnú dohodu o zmene klímy a rastúci 

tlak na rozvojovú politiku; konštatuje, že s cieľom financovať dodatočné naliehavé 

potreby sa považovalo za potrebné prvýkrát v histórii uplatniť mechanizmy 

flexibility a osobitné nástroje v rámci VFR, pretože sa ukázalo, že stropy VFR sú 

v niektorých okruhoch príliš nízke; domnieva sa, že VFR narazil v posledných 

dvoch rokoch na svoje hranice;“ 

 
ods. 7 

1. časť Text ako celok okrem slov: „zodpovedať politickým a strategickým prioritám EÚ a“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 44 

1. časť „je pevne presvedčený, že celkové rozpočtové prostriedky a vopred pridelené 

vnútroštátne balíky pre SPP, vrátane priamych platobných rozpočtových 

prostriedkov, by v priebehu revízie VFR mali ostať nezmenené; zdôrazňuje aj 

význam toho, aby sa zabezpečilo, že prostriedky vyčlenené na Európsky námorný 

a rybársky fond neboli znížené,“ 

2. časť „s cieľom umožniť splnenie cieľov nedávnej reformy spoločnej rybárskej politiky;“ 

 
ods. 76 

1. časť „žiada zavedenie jedného alebo niekoľkých nových vlastných zdrojov, ktoré by boli 

jasne prepojené s európskymi politikami, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu;“ 

2. časť „konštatuje, že skupina na vysokej úrovni už diskutovala o veľkom počte možných 

nových vlastných zdrojov, ako napríklad o reformovanej DPH, dani z finančných 

transakcií, príjmoch ECB z emisie peňazí, zreformovanom systéme EÚ na 

obchodovanie s emisiami a zdaňovaní emisií uhlíka, zdaňovaní dopravy, zdaňovaní 

právnických osôb, zdaňovaní elektriny alebo digitálnom zdaňovaní; netrpezlivo 

očakáva odporúčania skupiny na vysokej úrovni, na ktorých základe bude môcť 

pokračovať a pripraviť pozíciu Parlamentu v tejto veci;“ 

3. časť „v tomto ohľade žiada o zrušenie všetkých foriem korekcií;“ 
 

Iné 

Gabriele Zimmer predložila ústny pozmeňujúci návrh k PN 43: 

„berie na vedomie významný príspevok, ktorým EÚ podporila mier a zmierenie v Írsku, najmä 

prostredníctvom programov PEACE, ktoré sa zameriavajú na Severné Írsko a pohraničné grófstva na 

juhu; konštatuje, že výsledok referenda v Spojenom kráľovstve môže v súvislosti s mierovým 

procesom spôsobiť vážne problémy a ohrozuje integritu mierového procesu a Veľkopiatkovej dohody; 
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vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala mierový proces prostredníctvom kontinuálneho 

financovania programu PEACE;“ 
 

10. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

(TAXE 2) 

Správa: Jeppe Kofod a Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 2 19 GUE/NGL  -  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 4 20 GUE/NGL  -  

ods. 5 2 S&D, ALDE  +  

od odseku 5 6 EFDD HPM + 323, 314, 74 

ods. 6 11 PPE EH + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 432, 248, 25 

od odseku 12 22 GUE/NGL  -  

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 411, 269, 29 

2/HPM + 595, 98, 10 

ods. 16 23 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 490, 183, 32 

2/HPM + 419, 255, 31 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 660, 39, 8 

2/HPM - 317, 356, 32 

3/HPM + 575, 78, 50 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 20 ods. pôvodný text OH -  

ods. 21 ods. pôvodný text OH +  

ods. 22 24 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 389, 309, 9 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 391, 311, 5 

3 +  

ods. 24 ods. pôvodný text OH +  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 469, 198, 42 

2/HPM + 452, 211, 43 

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 -  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 651, 43, 17 

2/HPM - 200, 310, 194 

ods. 31 12 PPE HPM + 476, 222, 9 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 653, 40, 12 

2/HPM - 150, 521, 38 

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2/EH + 379, 322, 8 

3 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 39 25 GUE/NGL HPM - 332, 362, 16 

ods. 40 ods. pôvodný text HPM + 400, 288, 17 

ods. 42 ods. pôvodný text HPM + 453, 233, 15 

ods. 43 ods. pôvodný text HPM - 316, 351, 34 

ods. 44 ods. pôvodný text HPM - 332, 362, 11 

ods. 46 ods.  pôvodný text HPM - 290, 358, 55 

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 49 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 464, 216, 27 

2/HPM + 469, 222, 11 

ods. 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  

ods. 55 ods. pôvodný text HPM + 376, 314, 16 

ods. 57 ods. pôvodný text HPM - 172, 485, 43 

od odseku 57 27 GUE/NGL  -  

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 60 ods. pôvodný text OH -  

od odseku 60 8 EFDD HPM - 187, 502, 21 

ods. 61 ods. pôvodný text OH -  

ods. 62 ods. pôvodný text OH -  

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 67 ods. pôvodný text HPM + 563, 135, 12 

ods. 69 13 PPE  +  

ods. 71 14 PPE  +  

ods. 77 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 653, 44, 10 

2/HPM + 393, 302, 3 

ods. 78 3 S&D, ALDE HPM + 316, 183, 201 

4 ENF HPM ↓  

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 79 15 PPE  +  

ods. 81 ods. pôvodný text HPM + 368, 316, 26 

ods. 84 28 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 661, 11, 31 

2/HPM + 422, 218, 55 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 85 ods. pôvodný text OH +  

po odôvodnenie A 16 GUE/NGL HPM - 318, 342, 49 

od odôvodnenia D 18 GUE/NGL  -  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 652, 26, 29 

2/HPM - 319, 324, 60 

odôv. F ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 646, 14, 48 

2/HPM + 457, 210, 37 

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 651, 5, 51 

2/HPM + 370, 261, 73 

odôv. H ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 645, 11, 50 

2/HPM + 399, 264, 38 

odôv. N ods. pôvodný text OH +  

odôv. P 9 PPE  +  

odôv. Q ods. pôvodný text OH -  

odôv. T 1 S&D, ALDE HPM + 502, 133, 71 

odôv. W ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 395, 274, 31 

odôv. AC ods. pôvodný text HPM + 340, 320, 43 

odôv. AD ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 588, 71, 46 

2/HPM - 340, 345, 14 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. AF ods. pôvodný text HPM + 337, 322, 38 

odôv. AG ods. pôvodný text OH -  

od odôvodnenia AO 17 GUE/NGL HPM - 92, 584, 31 

odôv. BF 29 GUE/NGL HPM - 182, 511, 12 

5 EFDD HPM - 243, 445, 13 

odôv. BG 10 PPE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 514, 68, 125 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: odseky 36, 39, 40, 42, 67, PN 4 

EFDD: PN 5, 6, 8 

Verts/ALE: odseky 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, odôvodnenia E, 

F, G, H, AC, AD, AF, PN 1, 12 

GUE/NGL: PN 3, 16, 17, 29 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odseky 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, odôvodnenia Q, AC, AD, AF, AG 

GUE/NGL: ods. 6 

ECR: odseky 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: odseky 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, odôvodnenia H, N, Q, 

AC, AF, AG 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

ods. 59 

1. časť Text ako celok okrem slov: „článku 116 alebo“ 

2. časť tieto slová 

 
ALDE: 

ods. 28 

1. časť Text ako celok okrem slov: „napríklad štruktúry CV/BV v Holandsku, ktorú 

používajú mnohé americké firmy“ 

2. časť tieto slová 
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odôvodnenie H 

1. časť „keďže objem investičných tokov do offshore finančných centier sa za rok 2015 

odhaduje na 72 miliárd USD a v posledných rokoch sa zvýšil kvôli čoraz väčším 

tokom od nadnárodných podnikov nachádzajúcich sa v rozvojových 

a transformujúcich sa hospodárstvach, niekedy vo forme investícií typu „tam a späť“ 

(tzv. round-tripping); keďže investičné toky do účelovo vytvorených subjektov 

predstavujú väčšinu offshore investičných tokov;“  

2. časť „keďže Luxembursko bolo v roku 2015 hlavným príjemcom investičných tokov 

súvisiacich s účelovo vytvorenými subjektmi, pričom toky do Holandska súvisiace 

s účelovo vytvorenými subjektmi boli v roku 2015 taktiež mimoriadne vysoké; 

keďže pretrvávanie finančných tokov smerovaných cez offshore finančné 

mechanizmy poukazuje na potrebu vytvoriť väčšiu súdržnosť medzi daňovými 

a investičnými politikami na európskej a celosvetovej úrovni;“ 

 
S&D: 

ods. 38 

1. časť „poznamenáva, že oddelenia verejných univerzít pre daňové právo a výskum daní sú 

jasne prepojené s veľkými daňovými spoločnosťami, čo spôsobuje konflikt záujmov 

a nedostatok nezávislosti, ktorá by sa mala očakávať od akademikov; poukazuje na 

to, že v súčasnej situácii sú daňoví poradcovia školení tak, aby uľahčovali daňové 

úniky, pričom tieto školenia sú hradené z verejných prostriedkov daňovníkov;“ 

2. časť „žiada Komisiu, aby vyšetrila vzájomné prepojenie akademickej obce a sveta 

daňových poradcov, aspoň pokiaľ ide o problematiku konfliktu záujmov“ 

3. časť „a využívanie vzdelávacích inštitúcií financovaných z verejných prostriedkov na 

uľahčovanie daňových únikov spoločností;“ 

 
ods. 48 

1. časť Text ako celok okrem: „júna“  

2. časť toto slovo 

 
ECR: 

ods. 26 

1. časť Text ako celok okrem: „celoúniovej“ a „ktorú by spravovali“  

2. časť tieto slová 

 
ods. 31 

1. časť Text ako celok okrem: „záväzné“ a „Únie“  

2. časť tieto slová 
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PPE: 

ods. 22 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila spoločnú európsku definíciu a zoznam 

nespolupracujúcich jurisdikcií (t. j. čierny zoznam daňových rajov) založené na 

spoľahlivých, transparentných a objektívnych kritériách vrátane vykonávania 

odporúčaní OECD, opatreniach v oblasti transparentnosti daní, opatreniach BEPS 

a normách automatickej výmeny informácií, existencii aktívnych škodlivých 

daňových praktík, výhod poskytovaných fyzickým alebo právnickým osobám bez 

povolenia na pobyt, nedostatočných požiadavkách ekonomickej podstaty 

a nezverejňovaní podnikovej štruktúry právnických osôb (vrátane trustov, charít, 

nadácií atď.) alebo vlastníctva majetku či práv, a víta úmysel Komisie dosiahnuť 

dohodu o takomto zozname v najbližších šiestich mesiacoch; vyzýva členské štáty, 

aby túto dohodu schválili do konca roku 2016; je presvedčený, že proces eskalácie, 

začínajúc skutočne konštruktívnym dialógom s jurisdikciou, v ktorej boli zistené 

nedostatky, musí byť naplánovaný pred uvedením na zozname, aby sa dosiahol 

preventívny účinku tohto zoznamu; domnieva sa, že treba zaviesť mechanizmus, 

ktorý umožní vymazať zo zoznamu jurisdikcie, ktoré dosiahli alebo obnovili súlad 

s predpismi;“ 

2. časť „domnieva sa, že toto posúdenie by malo zahŕňať aj krajiny, ktoré sú členmi 

OECD;“ 

 
ods. 27 

1. časť „vyjadruje poľutovanie, že Andorra a Monako sa zaviazali k automatickej výmene 

informácií do roku 2018 namiesto do roku 2017;“ 

2. časť „poukazuje na to, že niektoré nespolupracujúce jurisdikcie, ako je Andorra, spĺňajú 

normy v oblasti výmeny informácií, ale smerujú k tomu, aby sa stali jurisdikciami 

s nízkymi daňovými sadzbami; je znepokojený tým, že dohoda o dvojitom zdanení 

medzi Andorrou a Španielskom v súčasnosti nezabezpečuje účinnú, automatickú 

výmenu informácií; vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala účinné 

uplatňovanie automatickej výmeny informácií stanovené v dohodách, ktoré členské 

štáty podpísali s bývalými alebo súčasnými nespolupracujúcimi jurisdikciami;“ 

 
ods. 36 

1. časť „vyzýva, aby sa posilnili existujúce kódexy správania pre odvetvie daňového 

poradenstva, predovšetkým na účely zohľadnenia možných konfliktov záujmov 

takým spôsobom, aby boli jasne a zrozumiteľne zverejnené; vyzýva Komisiu, aby 

predložila Kódex Únie pre všetky poradenské služby s cieľom stanoviť situácie 

možných konfliktov záujmov, ktoré majú byť jednoznačne zverejnené; domnieva sa, 

že by mal zahŕňať režim Únie pre nezlučiteľnosť týkajúci sa daňových poradcov s 

cieľom zabrániť konfliktom záujmov pri súbežnom poskytovaní poradenstva 

verejnému a súkromnému sektoru a iným konfliktom záujmov;“ 

2. časť „v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zmenu 

nariadenia (EÚ) č. 537/2014 a smernice 2014/56/EÚ;“ 

 
ods. 37 

1. časť Text ako celok okrem: „zdôrazňuje preto význam jasného oddelenia týchto služieb;“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 47 

1. časť Text ako celok okrem: „pochybení vrátane“ a „alebo nesprávnych“ 

2. časť „pochybení vrátane“ a „alebo nesprávnych“ 

3. časť „domnieva sa, že tieto odhalenia, ktoré ukázali rozsah daňových únikov, vyhýbania 

sa daňovým povinnostiam a prania špinavých peňazí, sú jednoznačne vo verejnom 

záujme, ako sa ukázalo počas nedávneho odhalenia dokumentov „LuxLeaks“ 

a „Panama Papers“, ktoré preukázalo rozsah fenoménu prevodu majetku do 

jurisdikcií s nízkymi sadzbami dane;“ 

4. časť „pripomína, že možnosť odhaliť a stíhať osoby porušujúce daňové predpisy zásadne 

závisí od dostupnosti a kvality údajov;“ 

 
ods. 84 

1. časť „konštatuje, že je potrebná ďalšia práca, pokiaľ ide o prístup k dokumentom 

členských štátov, Komisie a pracovnej skupiny pre kódex správania; zdôrazňuje, že 

je potrebná ďalšia analýza dokumentov, ktoré už boli sprístupnené Parlamentu 

s cieľom primerane zhodnotiť potrebu ďalších politických opatrení a politických 

iniciatív;“ 

2. časť „vyzýva nadchádzajúci vyšetrovací výbor, aby pokračoval v tejto práci a prijal iný 

formát, než je ten, ktorý používa osobitný výbor, ktorý sa bude viac podobať 

vyšetrovaciemu výboru, ako je napr. finančný výbor v Spojenom kráľovstve;“ 

 
odôv. F 

1. časť „keďže lídri skupiny G20 prijali v apríli 2009 kroky, ktorými predovšetkým 

požadovali, aby offshore jurisdikcie podpísali aspoň 12 zmlúv o výmene informácií, 

a to s cieľom ukončiť éru bankového tajomstva;“ 

2. časť „keďže ekonómovia vážne spochybňovali účinnosť týchto opatrení a vysvetľovali, 

že zmluvy viedli k presunu bankových vkladov medzi daňovými rajmi, nespôsobili 

však významnú repatriáciu prostriedkov; keďže neexistujú dôkazy o tom, že by 

portfóliové investície v offshore jurisdikciách boli na ústupe, prinajmenšom do roku 

2014, a to napriek nedávnemu medzinárodnému úsiliu o zvýšenie finančnej 

transparentnosti; keďže je príliš skoro na posúdenie toho, či prijatie automatickej 

výmeny daňových informácií (spoločný štandard oznamovania) prinesie do tohto 

trendu zmeny;“ 

 
odôv. W 

1. časť Text ako celok okrem: „v rámci a mimo EÚ“  

2. časť tieto slová 

 
odôv. AD 

1. časť „keďže všetky banky, ktoré vystúpili pred osobitným výborom, oficiálne popreli, že 

by svojim klientom akoukoľvek formou radili v oblasti daňových únikov 

a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a popreli tiež, že by na tento účel mali 

vzťahy s účtovníckymi a právnickými firmami;“ 

2. časť „keďže však banky často získavajú od účtovníckych a konzultačných firiem právne 

stanoviská na potvrdenie platnosti zmlúv, ktoré ponúkajú svojim klientom; keďže 

tieto platené právne stanoviská možno použiť na skrytie daňových únikov a na to, 

aby sa vyhli podozreniam zo zámerných podvodov bánk;“ 
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ECR, PPE: 

ods. 3 

1. časť „vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali ďalšie legislatívne návrhy v oblasti 

vyhýbania sa daňovým povinnostiam podnikov, keďže existuje priestor na to, aby 

členské štáty sprísnili svoje pravidlá brániace v zneužívaní v záujme boja proti 

narúšaniu základu dane; veľmi ľutuje to, že členské štáty nediskutovali 

o odporúčaniach Parlamentu v žiadnej pracovnej skupine Rady“ 

2. časť „a nezamysleli sa nad porušovaním svojej povinnosti lojálnej spolupráce uvedenej 

v Zmluve tým, že umožňujú agresívne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 

a daňové úniky v iných členských štátoch;“ 

 
ods. 16 

1. časť Text ako celok okrem slov: „nesprávnych alebo“  

2. časť tieto slová 

 
ods. 19 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby vydala jednoznačné právne predpisy v oblasti vymedzenia 

ekonomickej podstaty, tvorby hodnoty a trvalého usadenia, a to najmä v záujme 

riešenia problematiky schránkových spoločností;“ 

2. časť „vyzýva členské štáty, aby zmenili dôkazné bremeno, pokiaľ ide o zabavovania 

majetku nadobudnutého trestnou činnosťou alebo vymáhanie nezákonných ziskov;“ 

 
ods. 23 

1. časť Text ako celok okrem: „pozastavenia dohôd o voľnom obchode“ a „nekalých“ 

a „nekalé“ 

2. časť „pozastavenia dohôd o voľnom obchode“ 

3. časť „nekalých“ a „nekalé“ 

 
ods. 77 

1. časť Text ako celok okrem: „verejného“  

2. časť toto slovo 

 
ALDE, PPE: 

ods. 15 

1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé vypočuté nadnárodné podniky dôrazne 

neodsúdili praktiky vyhýbania sa daňovým povinnostiam a agresívneho daňového 

plánovania; zdôrazňuje, že nadnárodné podniky môžu ľahko poskytovať umelé 

medziskupinové úvery na účely agresívneho daňového plánovania;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že preferovanie takéhoto dlhového financovania je na úkor daňovníkov 

aj finančnej stability; vyzýva preto členské štáty, aby odstránili zo svojich daňových 

predpisov dlhovo-kapitálovú predpojatosť;“ 
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ods. 18 

1. časť „víta oznámenie o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie, v ktorom bola 

Európska investičná banka (EIB) vyzvaná k tomu, aby transponovala požiadavky 

dobrej správy do svojich zmlúv so všetkými vybranými finančnými 

sprostredkovateľmi; vyzýva EIB, aby zaviedla novú zodpovednú daňovú politiku, 

pričom by mala začať revíziou svojej politiky v oblasti nespolupracujúcich 

jurisdikcií, ktorú by mala uskutočniť v roku 2016 v úzkom dialógu s občianskou 

spoločnosťou;“ 

2. časť „vyzýva EIB, aby priame financovanie a financovanie cez sprostredkovateľov 

podmienila zverejnením daňovo relevantných údajov podľa jednotlivých krajín 

v zmysle ustanovení smernice CRD IV pre úverové inštitúcie, ako aj informácií 

o skutočnom vlastníctve;“  

3. časť „opätovne pripomína, že EIB by mala posilniť svoje činnosti náležitej starostlivosti, 

aby sa zvýšila kvalita informácií o konečných príjemcoch a aby sa účinnejšie 

zabránilo transakciám s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí majú negatívne 

záznamy, pokiaľ ide o transparentnosť, podvod, korupciu, organizovaný zločin, 

pranie špinavých peňazí a škodlivé sociálne a environmentálne vplyvy, alebo ktorí 

sú zapísaní v daňových rajoch, ktoré sa uchyľujú k agresívnemu daňovému 

plánovaniu;“ 

 
ods. 29 

1. časť „konštatuje, že napriek očakávaniam sa doteraz patentové, znalostné a VaV kolónky 

neukázali ako účinné pri podpore inovácií v Únii; vyjadruje poľutovanie, že sú 

namiesto toho využívané zo strany nadnárodných podnikov (NP) na presun ziskov 

cez systémy agresívneho daňového plánovania, ako napríklad cez známy postup 

„Double Irish with a Dutch sandwich“; domnieva sa, že patentové kolónky sú 

nevhodným a neúčinným nástrojom na dosiahnutie hospodárskych cieľov; trvá na 

tom, že VaV možno podporovať prostredníctvom širších politických opatrení, ktoré 

podporujú dlhodobé inovácie a nezávislý výskum a prostredníctvom grantov, ktoré 

by sa mali uprednostniť pred patentovými kolónkami, pretože riziko, že sa granty 

zneužijú v systémoch na vyhýbanie sa plateniu daní, je nižšie; konštatuje, že 

prepojenie medzi patentovými kolónkami a činnosťami VaV nie je vždy priame a že 

súčasné modely vedú k úsiliu o čo najnižší daňový príspevok zo strany NP;“  

2. časť „vyzýva členské štáty, aby najneskôr do roku 2021 zrušili existujúce a zakázali nové 

patentové kolónky;“ 

 
odôv. E 

1. časť „keďže aféra Panama Papers nám pripomenula, že problematika vyhýbania sa 

daňovým povinnostiam presahuje nadnárodné podniky, je úzko spätá s trestnou 

činnosťou a že offshore bohatstvo sa odhaduje na zhruba 10 biliónov USD;“ 

2. časť „keďže vo Švajčiarsku sa nachádza offshore bohatstvo v hodnote viac než 2,5 

bilióna USD;“ 
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odôv. G 

1. časť „keďže podľa informácií poskytovaných Bankou pre medzinárodné zúčtovanie 

cezhraničné vklady v offshore centrách medzi rokmi 2008 a 2015 rástli v priemere 

o 2,81 % ročne, zatiaľ čo vo zvyšku sveta rástli len o 1,24 %;“ 

2. časť „keďže najvýznamnejšie finančné offshore centrá z hľadiska zahraničných vkladov 

sú Kajmanie ostrovy (663 mld. USD), Luxembursko (360 mld. USD), Švajčiarsko 

(137 mld. USD), Hongkong (125 mld. USD), Singapur (95 mld. USD), Bermudy (77 

mld. USD), Panama (67 mld. USD), Jersey (58 mld. USD) a Bahamy (55 mld. 

USD); keďže cezhraničné vklady v európskych daňových rajoch ako Andorra, 

Gibraltár, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko v posledných niekoľkých rokoch klesajú 

alebo stagnujú, čo vedie k predpokladu presunu týchto aktivít do iných jurisdikcií 

a reštrukturalizácie príslušného odvetvia danej jurisdikcie v dôsledku zvyšujúceho sa 

počtu bilaterálnych dohôd o výmene daňových informácií;“ 

 
ENF, PPE: 

ods. 49 

1. časť Text ako celok okrem: „vyzýva členské štáty, aby prehodnotili svoje súčasné právne 

predpisy o ochrane oznamovateľov vrátane možnosti nestíhania v prípadoch, 

v ktorých oznamovatelia konali vo verejnom záujme;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 64 

1. časť Text ako celok okrem: „posudzovaním a“, „zabezpečiť, aby členské štáty nezaviedli 

nové škodlivé daňové opatrenia“ a „je presvedčený, že toto centrum by mohlo slúžiť 

aj ako kontaktný bod pre oznamovateľov v prípade, že členské štáty a vnútroštátne 

daňové správy nekonajú v nadväznosti na odhalenia daňových únikov a vyhýbaní sa 

daňovej povinnosti, ani v tejto veci nevedú primerané vyšetrovanie; domnieva sa, že 

centrum by mohlo ťažiť zo zlučovania odborných znalostí na úrovni Únie a na 

vnútroštátnej úrovni, aby sa tak znížila záťaž pre daňovníkov;“ 

2. časť „posudzovaním a“, „zabezpečiť, aby členské štáty nezaviedli nové škodlivé daňové 

opatrenia“  

3. časť „je presvedčený, že toto centrum by mohlo slúžiť aj ako kontaktný bod pre 

oznamovateľov v prípade, že členské štáty a vnútroštátne daňové správy nekonajú 

v nadväznosti na odhalenia daňových únikov a vyhýbaní sa daňovej povinnosti, ani 

v tejto veci nevedú primerané vyšetrovanie; domnieva sa, že centrum by mohlo ťažiť 

zo zlučovania odborných znalostí na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, aby sa 

tak znížila záťaž pre daňovníkov;“ 
 

 
 

 

11. Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 

Návrhy uznesení: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-
0861/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0851/2016  

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

od odseku 10 1 Verts/ALE HPM - 133, 504, 66 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 597, 73, 38 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 13 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 13 

1. časť Text ako celok okrem slov: „v zmysle bezpečnosti (nevyhnutnosť rovnakej úrovne 

infraštruktúry IKT v celej EÚ); vyslovuje sa za harmonizáciu bezpečnostných 

štruktúr IKT;“ 

2. časť tieto slová 
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12. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Návrhy uznesení: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-
0895/2016, B8-0896/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0885/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

po odsek 1 12 ENF HPM - 104, 541, 56 

od odseku 1 20 GUE/NGL HPM - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL HPM - 137, 497, 64 

ods. 2 zarážka 4 1 Verts/ALE  -  

ods. 5 2 Verts/ALE  -  

od odseku 5 13 ENF HPM - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL HPM - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL HPM - 134, 508, 58 

od odseku 7 29 GUE/NGL HPM - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL HPM - 192, 330, 170 

od odseku 8 26 GUE/NGL HPM - 112, 545, 46 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL HPM - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

od odseku 12 14 ENF HPM - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 15 15 ENF HPM - 68, 612, 20 

od odseku 16 45 GUE/NGL  -  

ods. 17 3 Verts/ALE  -  

od odseku 17 32 GUE/NGL HPM - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL HPM - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL HPM - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 478, 201, 23 

ods. 24 4 Verts/ALE  -  

od odseku 29 16 ENF HPM - 94, 544, 52 

ods. 30, úvod ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 zarážka 1 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 600, 61, 44 

2/HPM + 427, 178, 79 

ods. 30 zarážka 2 ods. pôvodný text OH +  

ods. 30 zarážka 3 ods. pôvodný text OH +  

ods. 30 zarážka 4 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 607, 70, 24 

2/HPM + 506, 170, 19 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 30 zarážka 6 5 Verts/ALE  -  

od odseku 30 46 GUE/NGL HPM - 94, 558, 51 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 535, 135, 36 

ods. 34 zarážka 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 459, 164, 77 

ods. 34 zarážka 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 515, 150, 36 

od odseku 35 22 GUE/NGL HPM - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

ods. 36 6 Verts/ALE  -  

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 38 7 Verts/ALE  -  

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 43 31 GUE/NGL EH - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL HPM - 208, 271, 224 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 48 8 Verts/ALE HPM - 222, 326, 154 

ods. 49 9 Verts/ALE  -  

od odôvodnenia A 17 GUE/NGL  -  

odôv. B 10 Verts/ALE  -  

od odôvodnenia B 18 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia C 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 417, 209, 78 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: PN 12 až 16, záverečné hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 30, zarážky 1, 4, PN 8 

ECR: odseky 20 (druhá časť), 32 (druhá časť), 34, zarážka 1 (druhá časť), zarážka 4 (druhá 

časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 30 zarážka 2 ods. 37 

ALDE: ods. 30 zarážka 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 20 

1. časť Text ako celok okrem: „a vynútiteľné“  

2. časť tieto slová 
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ods. 32 

1. časť Text ako celok okrem: „postupovať k povinnému spoločnému konsolidovanému 

základu dane z príjmov právnických osôb“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 34 zarážka 1 

1. časť Text ako celok okrem: „prostredníctvom posilňovania skutočných vlastných zdrojov 

alebo zavedenia nových zdrojov“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 34 zarážka 4 

1. časť Text ako celok okrem slov: „smerom nahor“  

2. časť tieto slová 

 
Verts/ALE: 

ods. 9 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby navrhla ďalšie opatrenia na podporu výskumu a vývoja, 

inovácií, kultúrnej rozmanitosti a tvorivosti ako centrálnych hnacích síl tvorby 

pracovných miest, a aby zároveň zohľadnila skutočnosť, že prístup spoločností, 

a najmä malých a stredným podnikov ku kapitálu je životne dôležitý na podporu 

rozvoja a výroby nových výrobkov a služieb v tradičných aj novovznikajúcich 

odvetviach“ 

2. časť „ a na účinnú ochranu práv duševného vlastníctva;“  

 
ods. 30, úvod 

1. časť Text ako celok okrem: „geopolitického aktéra“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 30 zarážka 1 

1. časť „podpora stability a prosperity v susedstve EÚ prostredníctvom iniciatív na podporu 

rozvoja, demokracie, dobrej verejnej správy a právneho štátu posilnením civilného 

predchádzania konfliktom a zmierovacích opatrení,“ 

2. časť „ako aj činností v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, a to aj 

vhodným zapájaním NATO, ktorá je základom kolektívnej obrany jej členských 

štátov a fórom na jej uskutočňovanie;“ 

 
ods. 30 zarážka 4 

1. časť „zefektívňovanie politiky rozvojovej spolupráce a zlepšovanie jej koordinácie 

a súladu s ostatnými nástrojmi vonkajšej činnosti EÚ;“ 

2. časť „zabezpečovanie súdržnosti a jednotnosti medzi vývojom a bezpečnostnými 

politikami, pretože sú prepojené, závislé od seba a vzájomne sa posilňujú;“ 

 
ALDE: 

ods. 37 

1. časť „domnieva sa, že Komisia by mala dôsledne zlepšovať monitorovanie dlhov, 

deficitov a makroekonomickej nevyváženosti tak, aby sa rešpektoval Pakt stability 

a rastu a podporoval hospodársky rast a vytváranie pracovných miest,“ 

2. časť „pričom väčšiu pozornosť treba venovať súhrnným zámerom fiškálnej politiky 

eurozóny;“ 
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ods. 39 

1. časť „požaduje užšiu koordináciu hospodárskych politík s cieľom riešenia medzier 

v investíciách eurozóny a posilňovania reformného úsilia, aby sa zvyšovala 

konkurencieschopnosť“  

2. časť „a aby sa udržal dopyt;“ 
 

Iné 

Eleonora Forenza a Patrick Le Hyaric (skupina GUE/NGL) tiež podpísali návrh uznesenia B8-

0886/2016. 
 

 

13. Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 

Návrhy uznesení: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0853/2016  

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

od odseku 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

HPM - 157, 496, 40 

od odôvodnenia I 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

od odôvodnenia N 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

HPM - 167, 478, 55 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 610, 11, 77 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 2, 3, záverečné hlasovanie (RC-B8-0853/2016) 
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14. Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke 

za straty, pokiaľ ide o Bielorusko 

Návrhy uznesení: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu 

uznesenia) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0869/2016 (EFDD) 

hlasovanie: uznesenie  

(text ako celok) 

HPM - 108, 428, 158 

Návrh uznesenia B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

hlasovanie: uznesenie  

(text ako celok) 

HPM - 278, 129, 285 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: záverečné hlasovanie (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: záverečné hlasovanie (B8-0870/2016) 
 

 

15. Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na 

vlastné zdroje a oprávnené záväzky 

Návrh uznesenia: B8-0868/2016 (potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

hlasovanie: uznesenie  

(text ako celok) 

HPM - 137, 488, 57 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: záverečné hlasovanie 

 


