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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. Indonézia, najmä prípady Hoseu Yeima, Ismaela Aluu a guvernéra Jakarty 

Návrhy uznesení: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-
0083/2017, B8-0088/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0072/2017  

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

od odseku 6 1 GUE/NGL HPM - 199, 334, 130 

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 2 GUE/NGL HPM + 489, 126, 50 

ods. pôvodný text OH ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1, 2 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odseky 15, 16 
 

Iné: 

Elisabetta Gardini (poslanecký klub PPE) stiahla svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia B8-

0088/2017. 

2. Stredoafrická republika 

Návrhy uznesení: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-
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0090/2017, B8-0092/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

od odseku 8 3 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia D 1 GUE/NGL EH - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. Situácia v Burundi 

Návrhy uznesení: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-
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0089/2017, B8-0091/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0075/2017  

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Iné: 

Elisabetta Gardini (poslanecký klub PPE) stiahla svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia B8-

0091/2017. 
 

4. Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom 

***I 

Správa: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 519, 83, 69 

 

 

5. Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú 

osobitné dovozné predpisy Únie ***I 

Správa: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 549, 87, 33 
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6. Uzavretie dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu 

a techniku *** 

Odporúčanie: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Vymenovania do výborov 

Návrh Konferencie predsedov 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

schválenie bez hlasovania 

 

 

8. Námietka voči delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so 

strategickými nedostatkami 

Návrh uznesenia: B8-0001/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0001/2017 

(výbory ECON, LIBE) 

Citácia 7 ods. pôvodný text OH/EH + 381, 264, 25 

odôv. I ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia J 1 PPE EH - 272, 379, 21 

odôv. K ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 382, 265, 20 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 393, 67, 210 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE záverečné hlasovanie 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: citácia 7 odôv. I 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôvodnenie K 

1. časť: „keďže Európsky parlament súhlasí s tvrdením, ktoré Komisia uvádza vo svojom 

liste z 26. októbra 2016, že daňové úniky a pranie špinavých peňazí sa nie vždy 

vyskytujú súčasne,“ 

2. časť: „zásadne však odmieta, že je možné absolútne rozlíšiť nespolupracujúce daňové 

jurisdikcie a nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 

terorizmu, najmä pokiaľ ide o požiadavky na ohlasovanie podozrivých transakcií;“ 
 

 

9. Logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TEN-T 

Správa: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text OH/EH + 413, 228, 30 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 520, 68, 79 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

ods. 13 

 

 

10. Európsky pilier sociálnych práv 

Správa: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 ENF HPM - 68, 590, 8 

po odsek 1 5 viac ako 76 

poslancov 

EH - 303, 362, 3 

ods. 2 9 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 197, 438, 34 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 10 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 187, 454, 32 

ods. 5, úvod 11rev viac ako 76 

poslancov 

HPM - 190, 438, 44 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 519, 135, 18 

2/HPM + 326, 300, 44 

ods. 5 písm. a) až c) ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 530, 124, 15 

2/HPM + 317, 297, 52 

3/HPM + 435, 164, 71 

ods. 6 12 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 320, 333, 17 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 584, 79, 10 

2/HPM - 295, 336, 37 

3/HPM - 291, 361, 14 

4/HPM - 293, 343, 31 

ods. 14 13 viac ako 76 

poslancov 

EH - 318, 326, 26 

ods. 15 2 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 335, 275, 60 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 510, 131, 25 

2/HPM + 435, 209, 23 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 26 14 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 211, 416, 42 

od odseku 30 4 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 317, 315, 33 

ods. 39 15 viac ako 76 

poslancov 

EH + 353, 260, 55 

ods. 40 16 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 212, 394, 53 

ods. 41 17 viac ako 76 

poslancov 

 -  

ods. 43 18 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 205, 429, 32 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 518, 123, 24 

2/HPM + 361, 289, 9 

citácia 17 ods. pôvodný text OH/EH - 317, 339, 7 

odôv. C 6 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 214, 399, 48 

odôv. J 7 viac ako 76 

poslancov 

 -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 303, 331, 12 

3/EH + 321, 315, 10 

od odôvodnenia J 3 viac ako 76 

poslancov 

 VS  

odôv. K 8 viac ako 76 

poslancov 

HPČ   

1/HPM - 265, 354, 31 

2/HPM + 317, 298, 30 

3/HPM - 288, 335, 21 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 396, 180, 68 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1 

Verts/ALE: PN 2 

viac ako 76 

poslancov: 

PN 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, odseky 5, 6, 25, 43 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

citácia 17 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 poslancov: 

ods. 2 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „domnieva sa, že osobitné obmedzenia členstva v 

eurozóne si vyžadujú stanovenie ďalších osobitných sociálnych cieľov a noriem a 

zváženie príslušnej finančnej podpory na úrovni eurozóny a zároveň zachovanie 

otvorenosti pre členské štáty mimo eurozóny, a to na základe dobrovoľnosti;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 5, úvod 

1. časť: Text ako celok okrem: „dôstojných“  

2. časť: toto slovo 

 
ods. 5 písm. a) a c) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „dôstojné“ (písm. a)) a „obmedzenia týkajúce sa práce 

podľa potreby: nemali by byť povolené pracovné zmluvy bez uvedenia pracovného 

času vzhľadom na extrémnu neistotu, ktorú zahŕňajú;“ 

2. časť: „dôstojné“ (písm. a)) 

3. časť: „obmedzenia týkajúce sa práce podľa potreby: nemali by byť povolené pracovné 

zmluvy bez uvedenia pracovného času vzhľadom na extrémnu neistotu, ktorú 

zahŕňajú;“ 

 
ods. 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „s cieľom postupne dosiahnuť aspoň 60 % mediánu 

príslušnej vnútroštátnej mzdy, ak je to možné, a nie pod úrovňou životného minima 

príslušného regiónu;“, „aby pripravila pilotnú verziu regionálneho životného 

minima, ktorá“ a „by pomohla vymedziť výpočet miezd umožňujúcich dôstojný 

život, ktorý by slúžil ako referenčný nástroj pre sociálnych partnerov a“ 

2. časť: „s cieľom postupne dosiahnuť aspoň 60 % mediánu príslušnej vnútroštátnej mzdy, 

ak je to možné, a nie pod úrovňou životného minima príslušného regiónu;“  

3. časť: „aby pripravila pilotnú verziu regionálneho životného minima, ktorá“ 

4. časť: „by pomohla vymedziť výpočet miezd umožňujúcich dôstojný život, ktorý by slúžil 

ako referenčný nástroj pre sociálnych partnerov a“ 

 
ods. 25 

1. časť: Text ako celok okrem: „legislatívnych“ 

2. časť: toto slovo 
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ods. 43 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a vyrovnať sa s vážnymi makroekonomickými otrasmi“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôv. J 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „najmä v tom zmysle, že členstvo v eurozóne znižuje 

možnosti využívania nástrojov makroekonomickej politiky na národnej úrovni a 

vytvára tlak na rýchlejšie vnútorné prispôsobenie“ 

2. časť: „najmä v tom zmysle, že členstvo v eurozóne znižuje možnosti využívania nástrojov 

makroekonomickej politiky na národnej úrovni a vytvára tlak na rýchlejšie vnútorné 

prispôsobenie“ 

3. časť: „a/alebo finančných nástrojov“ a „na úrovni eurozóny“ 

 
PN 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „keďže však pracovné miesta na dobu neurčitú stále 

prispievajú najviac k rastu zamestnanosti, lebo ich počet v uplynulých dva a pol 

rokoch rástol rýchlejšie ako počet pracovných miest na dobu určitú“ a „keďže 

rozvíjanie flexibilných podmienok zamestnanosti je potrebné na dosiahnutie 

hospodárskeho rastu prostredníctvom prispôsobenia obchodných stratégií a 

produktivity globalizovaným trhom a ekonomikám“ 

2. časť: „keďže však pracovné miesta na dobu neurčitú stále prispievajú najviac k rastu 

zamestnanosti, lebo ich počet v uplynulých dva a pol rokoch rástol rýchlejšie ako 

počet pracovných miest na dobu určitú;“ 

3. časť: „keďže rozvíjanie flexibilných podmienok zamestnanosti je potrebné na dosiahnutie 

hospodárskeho rastu prostredníctvom prispôsobenia obchodných stratégií a 

produktivity globalizovaným trhom a ekonomikám;“ 
 

Iné 

Ole Christensen a Jeppe Kofod vzali späť svoj podpis z PN 3. 

Dubravka Šuica vzala späť svoj podpis z PN 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
 

 

11. Riešenie výziev spojených s vykonávaním colného kódexu EÚ 

Návrh uznesenia: B8-0024/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0024/2017  

(výbor IMCO) 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 105, 377, 12 

ods. 6 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)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 4 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „v dohode WTO o uľahčení obchodu“  

2. časť: tieto slová 

 
ods. 6 

1. časť: „vyzýva Európsku komisiu, aby využila príležitosť súčasného navrhovania 

vykonávacích opatrení zameraných na riešenie vyššie uvedených cieľov a urýchlenú 

nápravu všetkých právnych nedostatkov, s cieľom maximalizovať príležitosti colnej 

únie“ 

2. časť: „a skutočne uľahčiť svetový obchod;“ 

 


