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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 osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi 

Návrhy uznesení: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-

0908/2016, B8-0911/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0897/2016  

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 603, 5, 46 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

Iné: 

Dita Charanzová (skupina ALDE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrajn 

Návrhy uznesení: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-
0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

ods. 2 ods. pôvodný text OH +  

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 606, 47, 6 

ods. 13 3 GUE/NGL  -  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 427, 212, 23 

3 +  

od odseku 15 4 GUE/NGL HPM + 328, 299, 34 

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odôvodnenia E 1 GUE/NGL EH + 351, 303, 7 

od odôvodnenia H 2 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: ods. 10 PN 4 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: ods. 2 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôv. A 

1. časť „keďže Bahrajn je kľúčovým partnerom Európskej únie v Perzskom zálive, a to aj 

v oblasti politických a hospodárskych vzťahov, energetiky a bezpečnosti;“ 

2. časť „keďže je v našom spoločnom záujme, aby sme ďalej prehĺbili naše partnerstvo 

s cieľom lepšie reagovať na budúce výzvy;“ 

 
GUE/NGL, PPE: 

ods. 14 

1. časť „berie na vedomie pokračujúce úsilie bahrajnskej vlády reformovať trestný zákonník 

a právne postupy a podporuje pokračovanie tohto procesu;“ 

2. časť „naliehavo vyzýva bahrajnskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné normy týkajúce 

sa práva na spravodlivé súdne konanie;“ 

3. časť „zdôrazňuje význam podpory pre Bahrajn, najmä pokiaľ ide o súdny systém, 

s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; 

vyzýva na posilnenie dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bahrajnom;“ 

 
Iné: 

 
Dita Charanzová (skupina ALDE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0907/2016. 
 

 

3. Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov 

Návrhy uznesení: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-

0916/2016, B8-0917/2016 

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-B8-0910/2016  

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

od odseku 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

HPM + 571, 33, 59 

od odseku 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EH + 322, 311, 25 

od citácie 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EH + 315, 308, 31 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 1 
 

Iné: 

Dita Charanzová (skupina ALDE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0916/2016. 

Ana Gomes (skupina S&D) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0910/2016). 
 

 

4. 71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

Správa: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 písm. d) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 1 písm. e) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 1 písm. f) ods. pôvodný text HPM + 506, 98, 57 

ods. 1 od písmena f) 2 Verts/ALE  -  

ods. 1 písm. k) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 1 od písmena t) 1 Verts/ALE HPM + 507, 79, 75 

ods. 1 písm. w) ods. pôvodný text OH +  

ods. 1 písm. ad) ods. pôvodný text HPM + 641, 10, 9 

ods. 1 písm. am) ods. pôvodný text HPM + 372, 274, 14 

ods. 1 od písmena an) 8 S&D EH + 451, 151, 51 

ods. 1 písm. ap) 4 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text OH +  

ods. 1 písm. aq) ods. pôvodný text OH +  

ods. 1 od písmena ar) 5 GUE/NGL  -  

ods. 1 písm. as) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 písm. av) 3 Verts/ALE HPM - 76, 541, 44 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 1 písm. aw) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 1 od písmena aw) 6 GUE/NGL  -  

odôv. B 7 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 468, 116, 78 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 1 písm. ad), ods. 1 písm. am) 

Verts/ALE: PN 1, 3 

EFDD: ods. 1 písm. f) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 1 písm. w), ods. 1 písm. ap), ods. 1 písm. aq) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 1 písm. d) 

1. časť „zabezpečiť, že VZ OSN poskytne v spolupráci s EÚ a USA všetky nástroje, 

ktorými sa zaistí, aby riešenie založené na existencii dvoch štátov vychádzajúce 

z hraníc z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov a 

s bezpečným Izraelským štátom s bezpečnými a uznávanými hranicami 

a nezávislým, demokratickým, priľahlým a životaschopným Palestínskym štátom, 

ktoré budú fungovať vedľa seba v mieri a bezpečnosti, bolo udržateľné a účinné; 

konať v súlade so závermi Rady o blízkovýchodnom mierovom procese, ktoré boli 

prijaté 18. januára 2016“ 

2. časť „a ktoré sa týkajú sústavného rozširovania osád predstavujúceho pretrvávajúcu 

prekážku nastolenia mieru;“ 

 
ods. 1 písm. e) 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyzývať na nestranné a nezávislé vyšetrenie všetkých 

údajných porušení medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného 

humanitárneho práva vrátane nedávnych útokov na humanitárnu infraštruktúru 

a personál;“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 1 písm. k) 

1. časť „posilniť pomoc členských štátov mierovým operáciám a budovaniu mieru OSN, 

ktoré zahŕňajú ľudskoprávny aspekt a jasné stratégie ukončenia operácií, najmä 

poskytovaním personálu a vybavenia, a posilniť pomocnú úlohu EÚ v tejto oblasti;“ 

2. časť „ďalej rozvíjať postupy na využívanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

EÚ pri podpore operácií OSN,“ 

3. časť „a to aj nasadením bojových skupín EÚ alebo prostredníctvom budovania kapacít 

a iniciatív v oblasti reformy sektora bezpečnosti“ 

4. časť „a zároveň venovať dostatočnú pozornosť otázkam, ako sú ľudské práva, trvalo 

udržateľný rozvoj a základné príčiny masovej migrácie;“ 

 
ods. 1 písm. as) 

1. časť „pracovať na posilňovaní medzinárodnej daňovej spolupráce“ 

2. časť „na podporu vytvorenia medzinárodného daňového orgánu v rámci systému OSN;“ 

3. časť „bojovať proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí“ 

4. časť „prostredníctvom celosvetovej automatickej výmeny informácií o daňových 

otázkach a vytvorenia spoločnej globálnej čiernej listiny daňových rajov;“ 

 
ods. 1 písm. aw) 

1. časť „podporovať obnovu práce Valného zhromaždenia a posilnenie koordinácie 

a súdržnosti činnosti všetkých inštitúcií OSN, čo by malo zvýšiť efektívnosť, 

účinnosť, legitímnosť, transparentnosť, zodpovednosť, kapacitu a reprezentatívnosť 

systému; podporovať väčšiu transparentnosť v procese výberu budúceho 

generálneho tajomníka OSN a nadviazať na ňu, pričom kandidáti by sa predstavovali 

počas Valného zhromaždenia; v priebehu identifikácie a menovania najlepšieho 

kandidáta presadzovať rovnaké a spravodlivé príležitosti na základe rodovej 

a geografickej vyváženosti“ 

2. časť „a podporiť výber ženy ako novej generálnej tajomníčky v prípade, že kandidáti 

majú podobné mimoriadne kvalifikácie;“ 

 
ECR, S&D: 

ods. 1 písm. av) 

1. časť „podporovať komplexnú reformu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených 

národov na základe širokého konsenzu s cieľom lepšie zohľadniť novú realitu vo 

svete a zabezpečiť, že Rada bude schopná účinne riešiť ohrozenia medzinárodného 

mieru a bezpečnosti;“ 

2. časť „pracovať na splnení dlhodobého cieľa EÚ, ktorým je získanie kresla 

v reformovanej Bezpečnostnej rade OSN;“ 

3. časť „naliehavo vyzývať členov Bezpečnostnej rady, aby nevyužívali svoje právo veta 

v prípadoch, v ktorých boli spáchané zločiny proti ľudskosti;“ 
 

 

5. Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

Správa: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 75 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 -  

ods. 97 ods. pôvodný text OH +  

ods. 98 ods. pôvodný text OH +  

ods. 99 ods. pôvodný text OH +  

ods. 110 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/EH - 311, 320, 30 

ods. 116 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 377, 238, 44 

2/HPM - 312, 336, 12 

ods. 118 ods. pôvodný text OH -  

ods. 127 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 314, 315, 23 

ods. 147 ods. pôvodný text OH +  

ods. 149 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 165 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 343, 313, 4 

odôv. Z ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 624, 10, 28 

2/HPM + 363, 264, 34 

odôv. AA ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 423, 185, 54 

2/HPM - 306, 307, 49 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 571, 30, 60 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: odôv. AA ods. 116 (druhá časť) 

GUE/NGL: ods. 116, odôv. Z 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 28, 116, 118, odôv. AA 

ECR: odseky 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 58 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane osôb bez štátnej príslušnosti, bezdomovcov, 

utečencov, žiadateľov o azyl a osôb patriacim k menšinám“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 127 

1. časť Text ako celok okrem slov „odporúča, aby boli platby z EŠIF pozastavené, zrušené 

a vrátené, ak je porušená povinnosť rešpektovať základné práva;“ 

2. časť tieto slová 

 
ECR: 

ods. 31 

1. časť Text ako celok okrem slov „základné práva, rovnaký prístup k službám a na trh 

práce, a rovnaké práva a povinnosti v prístupe k sociálnemu zabezpečeniu ako 

štátnych príslušníkov členského štátu, v ktorom sa im toto zabezpečenie poskytuje,“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 116 

1. časť „vyzýva členské štáty, aby prijali naliehavé opatrenia, ktorými zabránia a zvrátia 

negatívne dôsledky, ktoré mali úsporné opatrenia na sociálnu ochranu osôb so 

zdravotným postihnutím;“  

2. časť „vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti zvážila stanovenie minimálnej sociálnej 

ochrany v EÚ na úroveň, ktorá by umožnila, aby sa dodržiavalo právo na primeranú 

životnú úroveň a sociálnu ochranu osôb so zdravotným postihnutím;“ 

 
odôv. Z 

1. časť Text ako celok okrem slov „úsporné opatrenia uplatňované členskými štátmi viedli“ 

a „a“ (v druhom prípade) 

2. časť tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 15 

1. časť Text ako celok okrem slov „najmä do stratégie Európa 2020 a európskeho semestra“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 16 

1. časť Text ako celok okrem slov „aj“ a „sa v rámci európskeho semestra pri hodnotení 

sociálnej situácie v členských štátoch (správy o jednotlivých krajinách a odporúčania 

pre jednotlivé krajiny) zamerala aj na“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 149 

1. časť „odporúča, aby delegácie a agentúry EÚ mali dostatočné znalosti o stratégiách EÚ 

v oblasti zdravotného postihnutia a pracovali inkluzívnym a prístupným spôsobom; 

navrhuje vytvorenie kontaktného miesta pre Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť; požaduje urýchlené 

zavedenie hľadiska zdravotného postihnutia do všetkých školení o ľudských 

právach“ 

2. časť „poskytovaných v rámci misií Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(SBOP);“ 

 
ALDE: 

ods. 1 

1. časť Text ako celok okrem slov „a zaslúženou výhodou“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 25 

1. časť Text ako celok okrem slov „zrevidovala príručku pre sociálne aspekty vo verejnom 

obstarávaní na zdôraznenie sociálnych záväzkov, ale aj na“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 110 

1. časť Text ako celok okrem slov „legislatívneho a“ „rámca“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 165 

1. časť Text ako celok okrem slov „čo by sa podporilo vytvorením formálneho právneho 

základu, v ktorom by sa jasne vymedzila úloha a pôsobnosť rámca“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. AA 

1. časť „keďže Komisia stiahla svoj návrh smernice o materskej dovolenke“ 

2. časť „a preto nie sú rovnaké práva matiek a otcov, deti a dospelých v EÚ dodnes 

dostatočne riešené v politike zosúladenia pracovného a rodinného života;“ 

 
PPE, GUE/NGL: 

ods. 75 

1. časť „vyzýva EÚ, aby posilnila monitorovanie vykonávania právnych predpisov v oblasti 

práv cestujúcich a zosúladila prácu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva 

a vyzýva členské štáty, aby prijali všetky kroky potrebné na vykonávanie právnych 

predpisov EÚ zameraných na zlepšenie dostupnosti dopravy na miestnej, regionálnej 

a štátnej úrovni v oblasti dopravy a cestovného ruchu (vrátane autobusov a taxíkov, 

mestskej verejnej dopravy, železničnej, leteckej a lodnej dopravy, ako aj na 

staniciach, letiskách a v prístavoch) a aby odstránili prekážky, ktoré bránia 

vybudovaniu bezbariérovej Európy, napríklad posilnením právomocí príslušných 

orgánov presadzovania práva v rámci právnych predpisov týkajúcich sa práv 

cestujúcich, a to v záujme zabezpečenia účinných a rovnakých práv pre všetkých 

cestujúcich so zdravotným postihnutím v celej EÚ, a to aj so zreteľom na 

prístupnosť a normalizáciu, harmonizáciu, technické požiadavky,“ 

2. časť „stimuly pre podniky,“ 

3. časť „odborovú politiku a kolektívne zmluvy;“ 
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6. Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách 

Návrh uznesenia: B8-0842/2016 (potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0842/2016   (výbor ENVI) 

od odseku 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HPM - 237, 361, 43 

ods. 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

ods. pôvodný text OH ↓  

od citácie 2 21 ENF  -  

odôv. A ods. pôvodný text OH/EH + 334, 291, 8 

od odôvodnenia A 5 ECR EH + 406, 222, 3 

6 ECR EH + 294, 284, 54 

odôv. B ods. pôvodný text OH/EH + 319, 309, 8 

od odôvodnenia B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HPM - 257, 331, 50 

odôv. C ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EH + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. D 22 ENF  -  

od odôvodnenia D 7 ECR  -  

odôv. E 8 ECR  -  

odôv. F 9 ECR  -  

od odôvodnenia F 10 ECR  -  

od odôvodnenia G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

odôv. J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

ods. pôvodný text OH ↓  

od odôvodnenia J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, 4 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 4 odôvodnenia A, B, C, J 

 


