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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. Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po 

mori alebo letecky ***I 

Správa: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Dátum uplatňovania: Dokumenty s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na 

poistení ***I 

Správa: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 561, 9, 75 

 

 

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

pobytoch *** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri 

krátkodobých pobytoch *** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 562, 53, 27 
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5. Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých 

pobytoch *** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých 

pobytoch *** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri 

krátkodobých pobytoch *** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 560, 53, 27 

 

 

8. Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie 

Správa: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 589, 13, 42 
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9. Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi 

Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v 

súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a 

stíhaním 

Návrhy uznesení: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM - 165, 442, 36 

Návrh uznesenia B8-1305/2016  

(ALDE) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM - 206, 394, 42 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Iné 

Nathalie Griesbeck (skupina ALDE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-1305/2016. 
 

 

10. Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými 

činmi *** 

Odporúčanie: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 481, 75, 88 

 

 

 

11. Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou *** 

Odporúčanie: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 375, 220, 46 
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12. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 

Správa: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s 

cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie 

platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov 

Správa: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 531, 94, 15 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 520, 53, 67 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 3 
 

 

14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných 

zdrojoch 

Správa: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. A 1 GUE/NGL HPM - 76, 522, 46 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 530, 83, 29 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 
 

 

15. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku 

Správa: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných 
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hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu 

solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku 

Správa: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 590, 25, 29 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

odôv. C 

1. časť: „keďže Fond solidarity Európskej únie je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o 

VFR“ 

2. časť: „a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do 

rozpočtu nad rámec stropov VFR;“ 
 

 

17. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 

Správa: Jens Geier (A8-0346/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od citácie 6 1 GUE/NGL HPM - 133, 455, 50 

odôv. A 2 GUE/NGL HPM - 94, 500, 48 

od odôvodnenia A 3 GUE/NGL HPM - 87, 514, 42 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 508, 89, 45 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1, 2, 3 
 

 

18. Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení 

na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy 

Správa: Jens Geier (A8-0351/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 560, 61, 18 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 5 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 526, 70, 44 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 2 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 5 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 4 

1. časť: „pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR 

opäť dokazuje, že je dôležité, aby rozpočet Únie bol flexibilnejší,“ 

2. časť: „a opakuje svoje stanovisko vyjadrené v rámci preskúmania/revízie VFR v polovici 

trvania, aby sa ročná suma nástroja flexibility zvýšila na 2 miliardy EUR;“  
 

 

19. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci 

rozpočtu na rok 2017 

Správa: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 610, 24, 7 
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20. Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text 

Správa: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0353/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie 
spoločného návrhu) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

spoločný text HPM + 438, 194, 7 

 

Iné 

Legislatívne uznesenie obsahuje nasledujúci odsek 3 (nový): 

„3. poznamenáva, že počet zamestnancov Európskeho parlamentu bol jednou z hlavných otázok 

tohto zmierovacieho konania; pripomína, že na základe gentlmenskej dohody má každá zložka 

rozpočtového orgánu výhradnú právomoc pre svoj vlastný oddiel rozpočtu; pripomína tiež svoje 

politické rozhodnutie vyňať politické skupiny z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5%, ako bolo 

zdôraznené v jeho uzneseniach o rozpočtoch na roky 2014, 2015, 2016 a 2017; zhodnotí dôsledky 

rozhodnutí o rozpočte na fungovanie inštitúcie;“ 
 

 

21. Situácia v Taliansku po zemetraseniach 

Návrhy uznesení: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-
1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia politickej skupiny 

B8-1284/2016  ENF  -  

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1285/2016  

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

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 526, 52, 39 

ods. 7 2 ECR HPM - 158, 446, 32 

ods. pôvodný text HPM + 354, 246, 33 

od odseku 8 1 GUE/NGL HPM + 347, 263, 22 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: ods. 6 PN 1 

EFDD: ods. 7 

ECR: PN 2 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE, PPE: ods. 7 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 13 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „domnieva sa, že čiastočné začlenenie ročného 

finančného príspevku FSEÚ do rozpočtu, ktoré umožňuje navrhované súhrnné 

nariadenie, by mohlo ešte viac urýchliť postup mobilizácie prostriedkov“, „okrem 

toho“ a „v kontexte možných budúcich reforiem“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

Dario Tamburrano (skupina EFDD) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-1285/2016). 
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22. Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia 

Správa: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 28 písm. g) 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 623, 3, 5 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 615, 5, 6 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1 
 

 

23. Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a 

ťažby ropy a zemného plynu na mori 

Správa: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 342, 285, 6 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 349, 280, 4 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 506, 106, 15 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 8 

1. časť: „zastáva názor, že by sa mali stanoviť prísne pravidlá občianskoprávnej 

zodpovednosti pri nehodách na mori s cieľom uľahčiť prístup k spravodlivosti pre 

obete (právnické a fyzické osoby) nehôd na mori, pretože to môže poskytnúť stimul 

pre prevádzkovateľa na mori, aby správne riadil riziká operácií;“ 

2. časť: „domnieva sa, že by sa malo zabrániť finančným obmedzeniam zodpovednosti;“ 

 
ods. 19 

1. časť: „naliehavo vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty, aby vyvinuli nástroje 

finančného zabezpečenia v súvislosti s nárokmi na náhradu tradičných škôd z nehôd, 

ku ktorým došlo pri všeobecných činnostiach prieskumu ložísk a ťažbe ropy a 

zemného plynu na mori alebo pri doprave ropy a plynu na mori, ale aj v prípadoch 

platobnej neschopnosti; je presvedčený, že by to mohlo obmedziť presun 

zodpovednosti prevádzkovateľov za havarijné znečistenie na verejný rozpočet, z 

ktorého by sa inak museli znášať náklady na náhradu škody, ak by pravidlá zostali v 

súčasnej podobe;“ 

2. časť: „domnieva sa, že v tejto súvislosti treba zvážiť aj zriadenie fondu založeného na 

poplatkoch uhrádzaných odvetvím ťažby na mori;“ 

 
ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyjadruje však poľutovanie nad tým, že rozsah 

pôsobnosti smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva 

sa nevzťahuje na všetky činnosti v rámci smernice o bezpečnosti na mori; vyjadruje 

poľutovanie aj nad tým, že v EÚ nie je harmonizovaná definícia priestupkov trestnej 

povahy ani minimálne sankcie súvisiace s porušením bezpečnosti na mori;“ 

2. časť: tieto slová 
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24. Situácia v Konžskej demokratickej republike 

Návrhy uznesení: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-

1320/2016, B8-1324/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1310/2016  

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

od odseku 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE HPM - 145, 454, 31 

ods. 7 3 Verts/ALE  -  

od odseku 7 4 Verts/ALE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 2 
 

Iné 

Barbara Lochbihler (skupina Verts/ALE) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-

1310/2016. 
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25. Prístup k energii v rozvojových krajinách 

Návrh uznesenia: B8-1227/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-1227/2016  

(výbor DEVE) 

od odseku 1 2 GUE/NGL HPM - 186, 411, 30 

ods. 4 ods. pôvodný text OH/EH + 347, 261, 16 

od odseku 4 3 Verts/ALE  -  

ods. 11 4 Verts/ALE HPM + 562, 11, 59 

ods. 12 5 Verts/ALE EH + 354, 272, 5 

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 396, 226, 7 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 345, 269, 15 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

citácia 8 ods. pôvodný text OH +  

od citácie 11 6 S&D  +  

odôv. B 1 GUE/NGL HPM - 244, 332, 54 

odôv. K ods. pôvodný text OH/EH + 373, 242, 9 

odôv. O ods. pôvodný text OH +  

odôv. P ods. pôvodný text OH +  

odôv. X ods. pôvodný text OH +  

odôv. Z ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 4 

GUE/NGL: PN 1, 2 

S&D: ods. 16 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odôv. X 

PPE: citácia 8, odôvodnenia K, O, P, Z, odseky 4, 16 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 16 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „postupné upúšťanie od dotácií na fosílne palivá a 

nabáda na“ a „takto uvoľnených“ 

2. časť: tieto slová 

 

GUE/NGL: 

ods. 15 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „využívanie kombinovaného financovania tam, kde ide 

o“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE: 

ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „konštatuje najmä, že rozvoj využívania biomasy ako 

zdroja energie prináša nové hrozby, a to pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, istotu 

držby pôdy, odlesňovanie a degradáciu pôdy;“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli podporu a 

technickú pomoc pri vykonávaní akčného plánu týkajúceho sa iniciatívy s názvom 

Koridor čistej energie pre Afriku, ktorej cieľom je uspokojiť polovicu celkového 

dopytu po elektrickej energii z čistých, domácich, nákladovo efektívnych 

obnoviteľných zdrojov do roku 2030, a tým znížiť emisie oxidu uhličitého;“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

26. Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze 

Správa: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 568, 43, 8 

 


