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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. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými 

ostrovmi *** 

Odporúčanie: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 578, 95, 16 

 

 

2. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými 

ostrovmi (uznesenie) 

Správa: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 1 1 Verts/ALE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 637, 34, 20 

 

 

3. Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie 

Správa: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 663, 16, 13 

 

 

4. Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ 

Správa: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 381, 294, 18 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 607, 16, 70 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 34 

1. časť: „nabáda Komisiu, aby preskúmala najlepšie postupy z programov ochrany 

oznamovateľov zavedených už v iných krajinách sveta;“ 

2. časť: „upozorňuje na skutočnosť, že niektoré existujúce systémy poskytujú 

oznamovateľom finančnú odmenu (ako percento nariadených sankcií); domnieva sa, 

že hoci sa k tomuto aspektu musí pristupovať obozretne, aby sa predišlo možným 

zneužitiam, takéto výhody by mohli poskytnúť významný príjem osobám, ktoré 

v dôsledku oznamovania stratili prácu;“ 
 

 

5. Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody  * 

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text HPM + 515, 123, 53 

hlasovanie: návrh Rady HPM + 632, 10, 51 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 4 
 

 

6. Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-

karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným 

opatreniam * 

Správa: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 491, 16, 74 

 

 

7. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Správa: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 616, 73, 6 

 

 



P8_PV(2017)02-14(VOT)_SK.docx 4 PE 600.406 

8. Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji 

Správa: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 79 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 539, 71, 83 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 23 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a práv“ a „a vzdelaniu v oblasti sexuálneho a 

reprodukčného zdravia“ 

2. časť: „a práv“ 

3. časť: „a vzdelaniu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia“ 
 

Iné 

Norbert Neuser predložil tieto ústne PN k ods. 5 a 79: 

ods. 5 

„žiada, aby sa ciele trvalo udržateľného rozvoja, program 2030 a hospodársky, sociálny a 

environmentálny rozmer trvalo udržateľného rozvoja dotýkali všetkých vnútorných, ako aj 

vonkajších politík EÚ, a stali sa jadrom konsenzu, pričom je nutné uznať významné väzby medzi 

jeho cieľmi; žiada, aby boj proti chudobe a z dlhodobého hľadiska za jej odstránenie ostal 

ústredným a primárnym cieľom rozvojovej politiky EÚ s osobitným dôrazom na skupiny najviac 

odsunuté na okraj spoločnosti a s cieľom nezabudnúť na nikoho; zdôrazňuje dôležitosť 

vymedzenia pojmu chudoby v súlade s vymedzením konsenzu a programu zmien a v rámci 

Lisabonskej zmluvy;“ 

ods. 79 

„pripomína základné zásady humanitárnej pomoci: ľudskosť, neutralita, nezávislosť a nestrannosť; 

víta neústupčivosť Komisie, s akou odmieta zlúčenie Európskeho konsenzu o rozvoji a 

Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci;“ 
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9. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ 

Správa: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 3 ENF  -  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 559, 95, 31 

2/HPM - 285, 374, 26 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 654, 20, 11 

2/HPM + 432, 243, 15 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 655, 8, 28 

2/HPM + 389, 272, 28 

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 626, 36, 31 

2/HPM + 399, 259, 30 

3/HPM + 338, 274, 77 

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 42 ods. pôvodný text OH -  

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 360, 305, 29 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 47 4 PPE HPM + 432, 242, 15 

ods. 50 ods. pôvodný text OH +  

ods. 56 ods. pôvodný text OH/EH - 328, 357, 7 

ods. 59 ods. pôvodný text OH/EH + 418, 259, 8 

ods. 62 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 63 ods. pôvodný text OH/EH + 501, 176, 11 

ods. 66 ods. pôvodný text OH +  

ods. 70 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 350, 337, 5 

ods. 121 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 344, 335, 10 

ods. 135 ods. pôvodný text OH/EH + 406, 204, 81 

ods. 142 ods. pôvodný text OH -  

ods. 146 ods. pôvodný text OH +  

ods. 150 1 ENF  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 260, 397, 32 

3/EH + 404, 276, 2 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 158 ods. pôvodný text OH -  

ods. 182 5 PPE EH + 347, 318, 26 

odôvodnenie B 2 ENF  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 467, 156, 68 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: odseky 11, 13, 21, 26, 47 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: odseky 142, 158 

ALDE: odseky 42, 63, 135, 142 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 11 

1. časť: „zdôrazňuje potrebu ďalej posilniť jednotný trh odstránením zostávajúcich bariér a 

prekážok;“ 

2. časť: „domnieva sa, že pevný rámec pre rozpočtovú a fiškálnu konvergenciou by posilnil 

súdržnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ a zlepšil jeho schopnosť čeliť 

celosvetovej konkurencii;“ 

 
ods. 13 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a sociálnej“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 15 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „harmonizácii“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 21 

1. časť: „pripomína, že sieťová neutralita je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie 

nediskriminácie medzi internetovými službami a hospodárskej súťaže v plnej miere“ 

2. časť: „(„neutralita siete“ je zásada, podľa ktorej sa so všetkými internetovými prenosmi 

zaobchádza rovnako bez diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, nezávisle od 

odosielateľa, príjemcu, typu, obsahu, zariadenia, služby alebo aplikácie);“ 

 
ods. 28 

1. časť: „víta rozhodnutie Komisie o vymáhaní štátnej pomoci v prípade spoločnosti Apple, 

ktoré predstavuje míľnik pri riešení otázky nelegálnej štátnej pomoci formou 

daňových výhod;“ 

2. časť: „poukazuje však na to, že EÚ musí mať prísnejšie právne predpisy upravujúce 

daňové rozhodnutia, ktoré zároveň zabezpečia účinný systém a postup vymáhania 

dlhu v prospech vlastných zdrojov rozpočtu EÚ; vyzýva Komisiu, aby napravila 

akékoľvek porušenie, s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na 

jednotnom trhu;“ 
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ods. 46 

1. časť: „zdôrazňuje, že aby sa dosiahlo riadne fungovanie energetickej únie a aby sa 

predišlo nesúladu s pravidlami štátnej pomoci a zároveň zneužitiu fondov EÚ, musia 

sa všetky prípady štátnej pomoci a nezrovnalosti vo verejných obstarávaniach 

spojených s investíciami v oblasti životného prostredia a energetiky,“ 

2. časť: „ako napríklad kontroverzný projekt na zväčšenie jadrovej elektrárne Paks v 

Maďarsku,“ 

 
ods. 73 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „s poľutovaním konštatuje, že maďarská vláda 

stanovením vysokých daní a zabraňovaním zavádzaniu energeticky efektívnych a 

obnoviteľných energetických technológií narúšajú hospodársku súťaž v odvetví 

energie z obnoviteľných zdrojov;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 121 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „sociálneho dampingu a okrem toho vyjadruje 

poľutovanie nad“ 

2. časť: tieto slová 

 

S&D: 

ods. 26 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala rastúcu konvergenciu na digitálnych trhoch “ 

2. časť: „porovnávaním porovnateľných služieb, ako napríklad služieb na zasielanie 

rýchlych správ“ 

3. časť: „s ekvivalentnými službami, ktoré poskytuje všeobecný telekomunikačný sektor;“ 

 
ods. 62 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ako aj individuálne sankcie pre tých zamestnancov, 

ktorí sú skutočne zodpovední za to, že ich spoločnosti porušili právo hospodárskej 

súťaže“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 70 

1. časť: „víta Rámcovú stratégiu odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti 

zmeny klímy zverejnenú Komisiou a súhlasí s jej piatimi navzájom prepojenými 

politickými rozmermi;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že prijímanie rozhodnutí o energetickom mixe je vecou členských 

štátov;“ 

 

ALDE: 

ods. 150 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „hospodárskej súťaže“ a „a najmä nad prípadom bývalej 

komisárky pre hospodársku súťaž Neelie Kroesovej, ktorá bude nielen lobovať za 

spoločnosť Uber, ale tiež sa jej týkajú odhalenia kauzy Bahamas Leaks;“ 

2. časť: „hospodárskej súťaže“ 

3. časť: „a najmä nad prípadom bývalej komisárky pre hospodársku súťaž Neelie Kroesovej, 

ktorá bude nielen lobovať za spoločnosť Uber, ale tiež sa jej týkajú odhalenia kauzy 

Bahamas Leaks;“ 
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10. Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu 

Správa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 377, 226, 85 

2/HPM - 113, 490, 87 

ods. 44 ods. pôvodný text HPM + 399, 245, 41 

ods. 59 ods. pôvodný text HPM + 582, 93, 14 

ods. 64 ods. pôvodný text HPM + 649, 6, 35 

odôvodnenie B ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie Q ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôvodnenie AE ods. pôvodný text OH -  

odôvodnenie AR ods. pôvodný text HPM + 507, 124, 62 

odôvodnenie AY ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 119, 349, 225 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 364, 171, 155 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Poslanci: odôvodnenie AR, odseky 44, 59, 64 

ALDE: ods. 17 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Poslanci: odôvodnenia AE, AR, odseky 44, 59, 64 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

odôvodnenie AY 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „len“ a „len“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 17 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „nahlásili, že boli zneužité“ 

2. časť: tieto slová 

 

Spravodajca: 

odôvodnenie B 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a prudkým nárastom nezamestnanosti, najmä mladých 

ľudí a žien“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie Q 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a spôsobuje každý rok 850 000 úmrtí“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

11. Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

Správa: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

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

1 +  

2 +  

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

ods. 1 od písmena f) 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPČ   

1/HPM + 375, 276, 35 

2/HPM + 364, 278, 36 

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

1 +  

2 +  

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

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 od písmena am) 1 EFDD HPM - 133, 502, 51 

2 EFDD HPM - 154, 495, 41 

3 EFDD HPM - 167, 493, 29 

4 EFDD HPM - 159, 499, 25 

od odôvodnenia C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPM + 379, 261, 45 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 371, 198, 74 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 7, 8 

EFDD: PN 1, 2, 3, 4 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 1 písm. f) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 7 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a zriadením medzinárodného fondu na financovanie 

prístupu ku kontrole pôrodnosti a k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu 

tehotenstva“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 1 písm. d) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane smernice stanovujúcej minimálne normy“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 1 písm. k) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „všetky“ 

2. časť: toto slovo 

 
ods. 1 písm. ad) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „migrantiek a utečeniek“ 

2. časť: tieto slová 
 

PN 5 a 6 boli zrušené. 

 


