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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 v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy 

Ramirezovej 

Návrhy uznesení: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-
0169/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

po odsek 1 1 GUE/NGL  -  

ods. 8 2 GUE/NGL EH - 245, 331, 57 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 10 

1. časť: „poukazuje na to, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi Európskou úniou 

a štátmi strednej Ameriky treba Nikaraguu upozorniť na nevyhnutnosť dodržiavania 

zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako ich obhajuje a presadzuje 

EÚ“ 

2. časť: „naliehavo vyzýva EÚ, aby situáciu monitorovala a v prípade potreby zvážila 

prijatie prípadných krokov“ 
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2. Popravy v Kuvajte a Bahrajne 

Návrhy uznesení: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-

0162/2017, B8-0165/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0150/2017 

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

ods. 2 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 7 5 GUE/NGL HPČ   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL HPČ   

1/EH + 346, 250, 37 

2 -  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od odseku 8 7 Verts/ALE  +  

od odseku 9 1 S&D  +  

2 S&D EH + 355, 252, 32 

citácia 17 ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie C 8 Verts/ALE EH + 308, 265, 68 

od odôvodnenia C 3 GUE/NGL  -  

odôvodnenie E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odôvodnenia J 4 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: citácia 17 ods. 2 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

PN 5 

1. časť: „žiada medzinárodné vyšetrenie situácie tzv. bidúnov (osôb bez štátnej príslušnosti) 

v Kuvajte; zdôrazňuje, že zbavenie štátnej príslušnosti je v rozpore 

s medzinárodným právom a najmä s článkom 15 všeobecnej deklarácie ľudských 

práv, podľa ktorého má „každý ... právo na štátnu príslušnosť“ a „ nikto nemôže byť 

svojvoľne zbavený [štátnej príslušnosti]“;“ 

2. časť: „žiada kuvajtské orgány, aby čo najskôr začali dodržiavať medzinárodné dohovory 

o osobách bez štátnej príslušnosti a o štátnej príslušnosti; rovnako odsudzuje 

systematické využívanie odnímania štátnej príslušnosti v Bahrajne, a to aj aktivistom 

v oblasti ľudských práv, a nalieha na bahrajnské orgány, aby ukončili túto prax 

a vykonali medzinárodné dohovory v tejto oblasti;“ 

 
PN 6 

1. časť: „opätovne potvrdzuje, že činnosti spoločností z EÚ pôsobiacich v tretích krajinách 

by mali byť v plnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;“ 

2. časť: „žiada okamžité pozastavenie všetkých dohôd o obchode so zbraňami s Kuvajtom 

a Bahrajnom;“ 
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PPE: 

odôvodnenie E 

1. časť: „keďže podľa OHCHR sa popravy uskutočnili pri závažnom porušení noriem 

spravodlivého procesu; keďže traja muži boli obvinení z bombového útoku 

v Maname v roku 2014, pri ktorom zahynulo niekoľko osôb vrátane troch 

policajtov;“ 

2. časť: „keďže však všetci traja boli údajne mučení, až kým sa priznali, čo sa potom použilo 

ako hlavný dôkaz na ich odsúdenie;“ 

3. časť: „keďže boli zbavení svojej štátnej príslušnosti, bol im odmietnutý prístup 

k advokátovi a popravení boli o menej ako týždeň po rozsudku bez toho, aby boli 

vopred informované ich rodiny, a nemali žiadnu možnosť žiadať o milosť;“ 

 
ods. 8 

1. časť: „naliehavo vyzýva ESVČ a členské štáty, aby intervenovali u bahrajnskej vlády 

a žiadali prepustenie Nabíla Radžaba a všetkých, ktorí sú zadržiavaní len na základe 

nenásilného uplatňovania svojej slobody prejavu a zhromažďovania, a aby naliehala 

na bahrajnskú vládu, aby zastavila neprimerané používanie sily proti demonštrantom 

alebo praktiku svojvoľného odnímania občianstva,“ 

2. časť: „ako napríklad v prípade duchovného vodcu strany al-Wifáq šejka Isu Qassima 

a iných disidentov;“ 
 

 

 

3. Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv 

Návrhy uznesení: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-
0166/2017, B8-0167/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0152/2017 

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

od odseku 9 1 GUE/NGL  -  

od odseku 10 2 GUE/NGL  -  

ods. 12 ods. pôvodný text OH/EH + 351, 278, 5 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 12 
 

Iné 

Hans-Olaf Henkel (skupina ECR) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0152/2017. 
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4. Boj proti terorizmu ***I 

Správa: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 101 výbor HPM + 498, 114, 29 

Spoločné vyhlásenie 113 výbor  +  

Návrh legislatívneho aktu * 

Text ako celok 101 výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

výbor  ↓  

článok 3 ods. 1 písm. 

b) 

51= 

104= 

výbor 

Verts/ALE 

 ↓  

článok 3 ods. 2 písm. 

d) 

105 Verts/ALE  ↓  

článok 5 ods. 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 výbor  ↓  

101ZČ výbor HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  

článok 9 107V= 

111V= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 výbor  ↓  

101ZČ výbor HPM ↓  

článok 10 108V= 

112V= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101ZČ výbor HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

66 výbor  ↓  

od článku 21 101ZČ výbor  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

odôvodnenie 4 101ZČ výbor  ↓  

6 výbor  ↓  

102 ENF HPM ↓  

od odôvodnenia 6 103 Verts/ALE  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

Návrh legislatívneho uznesenia 

od odseku 1 113 výbor  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL, Verts/ALE: PN 101ZČ (článok 5 ods. 1), PN 101ZČ (články 9, 10) 

ENF: PN 102 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

PN 101ZČ (článok 5 ods. 1) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: alebo nepriamo [...], napríklad ich glorifikáciou“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

Pozmeňujúce návrhy 1 – 3 boli začlenené do návrhu legislatívneho uznesenia. 

* Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu navrhnúť, 

aby sa pristúpilo k hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho aktu. Parlament 

hlasuje o tomto prípadnom návrhu (článok 59 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku). 
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5. Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I 

Správa: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 30 výbor HPM + 469, 120, 42 

Návrh legislatívneho aktu * 

Text ako celok 30 výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

2-29 výbor  ↓  

odôvodnenie 1 31 ENF HPM ↓  

1 výbor  ↓  

30zč výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 31 
 

Iné 

* Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu navrhnúť, 

aby sa pristúpilo k hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho aktu. Parlament 

hlasuje o tomto prípadnom návrhu (článok 59 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku). 
 

 

6. Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie 

Správa: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

3 ENF HPM - 58, 524, 56 

ods. 18 ods. pôvodný text HPM - 187, 449, 6 

ods. 21 10 spravodajca HPM + 346, 264, 28 

4 viac ako 76 

poslancov 

HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 21 5 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 310, 308, 20 

ods. 29 8 spravodajca HPM + 441, 143, 56 

od odseku 31 6 viac ako 76 

poslancov 

HPM ↓  

ods. 52 ods. pôvodný text OH +  

ods. 53 ods. pôvodný text HPM + 459, 142, 34 

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM - 106, 512, 22 

2/HPM ↓  

ods. 66 2 spravodajca  +  

citácia 6 1 spravodajca  +  

odôvodnenie A 7= 

9= 

spravodajca 

viac ako 76 

poslancov 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  

(výbor AFCO) 

HPM + 283, 269, 83 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 4, 5, 6, 8 

ENF: PN 3 

EFDD: PN 8, 10 ods. 18 

Poslanci: odseky 53, 59 

GUE/NGL: PN 10 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Poslanci: odseky 18, 52, 53 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 59 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „mohol by sa však zvážiť prístup, podľa ktorého by sa 

zohľadňovali iba hlasy poslancov zvolených v eurozóne a hlasy poslancov 

a zástupcov členských štátov, ktoré nepatria do eurozóny, by sa považovali 

za nezáväzné poradné hlasy, aby sa tak zachovalo jedinečné inštitucionálne 

usporiadanie;“ 

2. časť: tieto slová 
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7. Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

Správa: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 ENF HPM - 53, 567, 14 

ods. 7 25 S&D, PPE HPM + 370, 228, 42 

ods. 31 26 S&D, PPE  +  

ods. 32 27V S&D, PPE HPM + 530, 73, 29 

ods. 40 28 S&D, PPE  +  

ods. 53 29 S&D, PPE  +  

ods. 58 30V S&D, PPE HPM + 599, 25, 16 

ods. 61 31 S&D, PPE HPM + 465, 111, 60 

ods. 62 32V S&D, PPE HPM + 617, 18, 8 

ods. 65 33 S&D, PPE HPM + 443, 167, 31 

ods. 67 34V S&D, PPE HPM + 567, 55, 17 

ods. 71 35 S&D, PPE  +  

ods. 73 36V S&D, PPE  +  

ods. 74 37 S&D, PPE  +  

ods. 85 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 181, 435, 22 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 95 38 S&D, PPE  +  

ods. 97 39 S&D, PPE  +  

ods. 116 ods. pôvodný text HPM + 396, 209, 33 

ods. 121 ods. pôvodný text HPM + 375, 242, 23 

ods. 131 ods. pôvodný text HPM + 421, 187, 28 

ods. 134 ods. pôvodný text HPM + 403, 191, 40 

ods. 137 ods. pôvodný text HPM + 423, 200, 15 

od citácie 13 21 S&D, PPE  +  

odôvodnenie V 22 S&D, PPE  +  

odôvodnenie AH 23 S&D, PPE  +  

odôvodnenie AK 24V S&D, PPE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  

(výbor AFCO) 

HPM + 329, 223, 83 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFFD: PN 30, 32 odseky 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: PN 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: PN 1 

Poslanci: odseky 85 (2. časť), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Poslanci: odseky 116, 121, 131, 134, 137 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 85 

1. časť: „opakuje, že medziparlamentná spolupráca by sa nemala viesť k zriadeniu nového 

spoločného parlamentného orgánu alebo novej inštitúcie, keďže euro predstavuje 

menu EÚ a Európsky parlament je parlamentom EÚ; pripomína, že HMÚ zriadila 

Únia, ktorej občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení Parlamentom, ktorý musí 

nájsť a musí byť schopný realizovať spôsoby, ako zaručiť parlamentnú demokratickú 

zodpovednosť rozhodnutí špecifických pre eurozónu;“ 

2. časť: „navrhuje čerpať inšpiráciu z riešení, ktorými sa v minulosti rozlišovala účasť 

v rozhodovacom procese, pričom pripomína napríklad status berlínskych členov 

nemeckej Spolkovej rady pred znovuzjednotením Nemecka, ktorí mali právo 

zúčastniť sa, ale ktorých hlasy neboli zohľadnené;“ 
 

Iné 

PN 12 – 20 boli vzaté späť. 
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8. Rozpočtová kapacita pre eurozónu 

Správa: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 GUE/NGL  -  

Alternatívny návrh 

uznesenia 

2 ENF HPM - 70, 552, 16 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

3 EFDD HPM - 61, 536, 39 

ods. 1 bod ii) tretí 

stĺpec druhý odsek 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 334, 272, 33 

ods. 1 bod iii) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 307, 306, 20 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) 

(výbor BUDG, výbor ECON) 

HPM + 304, 255, 68 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 3 

ENF: PN 2 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 1 bod ii) tretí stĺpec druhý odsek 

1. časť: „V prípade symetrických otrasov zapríčinených nedostatkom vnútorného dopytu 

nedokáže k oživeniu rastu prispieť menová politika samotná, a to najmä v súvislosti 

s nulovou dolnou hranicou úrokovej sadzby.“ 

2. časť: „Rozpočet eurozóny by mal byť dostatočne veľký na to, aby sa ním riešili tieto 

symetrické otrasy prostredníctvom financovania investícií zameraných 

na agregovaný dopyt a plnú zamestnanosť v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej 

únii.“ 

 
ods. 1 bod iii) 

1. časť: Text ako celok okrem slov:„Funkciu predsedu Euroskupiny by bolo možné zlúčiť 

s funkciou komisára pre hospodárske a finančné záležitosti, pričom v takomto 

prípade by mal predseda Komisie vymenovať tohto komisára za podpredsedu 

Komisie.“ 

2. časť: tieto slová 
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9. Normy občianskeho práva v oblasti robotiky 

Správa: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 9 EFDD HPM - 102, 495, 29 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 412, 202, 14 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 550, 78, 5 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

podnadpis (pred 

odsekom 15) 

ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 ods. pôvodný text OH +  

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 20 1 ALDE  +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 501, 120, 10 

podnadpis (15 pred 

odsekom 36) 

5= 

10= 

viac ako 38 

poslancov 

EFDD 

HPM - 125, 485, 24 

ods. 36 6= 

11= 

viac ako 38 

poslancov 

EFDD 

HPM - 119, 476, 33 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 456, 143, 30 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 517, 74, 35 

ods. 44 7= 

12= 

viac ako 38 

poslancov 

EFDD 

HPM - 112, 504, 10 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 582, 34, 4 

2/HPM - 286, 328, 8 

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 59 písm. f) 8V= 

13V= 

viac ako 38 

poslancov 

EFDD 

HPM - 285, 313, 20 

ods. 59 písm. g) ods. pôvodný text OH -  

ods. 67 ods. pôvodný text OH +  

Príloha (pod 

podnadpisom 2) 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

Príloha (podnadpis 9) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

Príloha (pod 

podnadpisom 9) 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 606, 12, 2 

2/HPM + 550, 58, 3 

3/HPM + 507, 70, 35 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

4/HPM + 515, 68, 31 

od citácie 4 2 S&D  +  

odôvodnenie A ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 501, 109, 8 

odôvodnenie I ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 550, 62, 3 

2/HPM + 594, 13, 6 

odôvodnenie J ods. pôvodný text HPM + 511, 95, 13 

odôvodnenie K ods. pôvodný text HPM - 288, 302, 22 

odôvodnenie L ods. pôvodný text HPM + 309, 301, 9 

odôvodnenie M ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie Q ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie U ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie V ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odôvodnenia W 3 S&D  +  

odôvodnenie X ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie Z ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôvodnenie AB ods. pôvodný text HPM + 452, 131, 30 

odôvodnenie AC ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 556, 42, 7 

2/HPM + 433, 170, 7 

odôvodnenie AD ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 451, 138, 20 

odôvodnenie AF ods. pôvodný text HPM + 547, 45, 16 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 396, 123, 85 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 7, 9, 10, 11, 12, 13, odôvodnenia J, K, ods. 44 

ENF: odôvodnenia AC, AF, PN 5 až 9, ods. 2 (2. časť) 

S&D: PN 7=12, odôvodnenia K, L, AB, ods. 44 (2. časť), príloha (pod podnadpisom 9) 

odôvodnenie G (2. časť), odôvodnenia I, AD (2. časť), odseky 3 (2. časť), 32 (2. 

časť), 36 (2. časť), 42 (2. časť) 

PPE: ods. 44 (2. časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odôvodnenia A, K, L, Q, U, X, AB, podnadpis pred ods. 15, odsekmi 16, 17, 59 f), 

59 g), 67 

PPE: ods. 59g, odôvodnenia K, L 

ENF: odôvodnenie A 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

odôvodnenie G 

1. časť: „keďže v dlhodobom horizonte súčasný trend smerujúci k rozvoju inteligentných 

a autonómnych strojov schopných vzdelávať sa a nezávisle sa rozhodovať“ 

2. časť: „neprináša len hospodárske výhody, ale aj rôzne obavy, pokiaľ ide o ich priame 

a nepriame účinky na spoločnosť ako celok;“ 

 
odôvodnenie I 

1. časť: „keďže podobne musia byť v dôsledku robotiky a strojového učenia posúdené 

hospodárske zmeny a vplyv na zamestnanosť;“ 

2. časť: „keďže napriek nepopierateľným výhodám, ktoré poskytuje robotika, jej realizácia 

môže priniesť transformáciu trhu práce a potrebu zodpovedajúcim spôsobom sa 

zamyslieť nad budúcnosťou vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych politík;“ 

 
odôvodnenie M 

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

2. časť: toto slovo 
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odôvodnenie V 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a univerzálne humanistické hodnoty charakterizujúce 

prínos Európy pre spoločnosť;“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie Z 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „nielenže“ a „ale rozvoj určitých autonómnych 

a kognitívnych funkcií, napr. schopnosti učiť sa zo skúseností a prijímať takmer 

nezávislé rozhodnutia, ich čoraz viac približuje prvkom, ktoré komunikujú so svojím 

prostredím a sú schopné ho výrazne meniť;“ 

2. časť: „nielenže“ 

3. časť: „ale rozvoj určitých autonómnych a kognitívnych funkcií, napr. schopnosti učiť sa 

zo skúseností a prijímať takmer nezávislé rozhodnutia, ich čoraz viac približuje 

prvkom, ktoré komunikujú so svojím prostredím a sú schopné ho výrazne meniť;“ 

 
odôvodnenie AC 

1. časť: „keďže v konečnom dôsledku autonómnosť robotov spochybňuje ich povahu 

v rámci existujúcich právnych kategórií“  

2. časť: „a vynára sa otázka, či by sa mala vytvoriť nová kategória s vlastnými špecifickými 

črtami a implikáciami;“ 

 
odôvodnenie AD 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a nie na ich nahrádzanie“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 12 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 32 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „domnieva sa, že nahradenie ľudského faktora robotmi 

by mohlo dehumanizovať postupy v oblasti starostlivosti,“ a „na druhej strane“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 36 

1. časť: „berie na vedomie zásadné prínosy, ktoré robotika poskytuje a jej ďalší potenciál 

v oblasti nápravy a kompenzácie poškodených orgánov a telesných funkcií, ale aj 

komplexné otázky, najmä v súvislosti s možnosťou zdokonaľovania človeka, keďže 

medicínske roboty, a najmä kybernetické fyzikálne systémy, môžu zmeniť naše 

chápanie, pokiaľ ide o zdravé ľudské telo, keďže môžu byť na ľudské telo priamo 

upevnené alebo doň implantované;“ 

2. časť: „zdôrazňuje význam toho, aby boli v nemocniciach a iných zdravotníckych 

inštitúciách urýchlene zriadené a primerane vybavené personálom výbory pre etiku 

robotov, ktoré by boli poverené posudzovaním a pomáhali by pri riešení 

neobvyklých, zložitých etických otázok, ktoré majú dosah na zdravotnú starostlivosť 

a liečbu pacientov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali usmernenia na 

pomoc pri zriaďovaní a prevádzke týchto výborov;“ 
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ods. 42 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „viac žien“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 56 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „aspoň v súčasnom stave“ 

2. časť: tieto slová 

 
Príloha (od druhého podnapisu „Registrácia inteligentných robotov“) 

1. časť: „Na účely vysledovateľnosti a uľahčenia vykonávania ďalších odporúčaní by sa mal 

zaviesť systém registrácie vyspelých robotov, a to na základe kritérií stanovených 

pre ich klasifikáciu. Systém registrácie a register by sa mal vzťahovať na celú Úniu 

a jej vnútorný trh“ 

2. časť: „a spravovať by ho mohla osobitná agentúra EÚ pre robotiku a umelú inteligenciu, 

ak sa takáto agentúra vytvorí.“ 

 
Príloha (podnadpis 9) 

1. časť: „Výskumní pracovníci v oblasti robotiky by sa mali zaviazať k najetickejšiemu 

a najprofesionálnejšiemu konaniu“ 

2. časť: „a dodržiavať tieto zásady:“ 

 
Príloha (pod podnadpisom 9) 

1. časť: „Dobrý úmysel – robot by mal konať v najlepšom záujme človeka;“ 

2. časť: „Neškodnosť – doktrína „v prvom rade neublížiť“, pričom robot by nemal ublížiť 

človeku;“ 

3. časť: „Samostatnosť – schopnosť robiť informované, slobodné rozhodnutia 

o podmienkach komunikácie s robotmi;“ 

4. časť: „Spravodlivosť – spravodlivé rozdelenie prínosov, ktoré prináša robotika, 

a dostupnosť robotov určených na domácu a najmä zdravotnícku starostlivosť“ 

 

ALDE, ENF: 

ods. 2 

1. časť: „domnieva sa, že v rámci vnútorného trhu Únie by sa mal zaviesť komplexný systém 

registrácie vyspelých robotov, a to podľa relevantnosti a potreby pre konkrétne 

kategórie robotov, vyzýva Komisiu, aby stanovila kritériá na klasifikáciu robotov, 

ktoré by sa mali zaregistrovať;“ 

2. časť: „v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či by bolo vhodné, aby systém 

registrácie a register spravovala osobitná agentúra EÚ pre robotiku a umelú 

inteligenciu;“ 

 

ALDE, PPE: 

ods. 44 

1. časť: „zdôrazňuje, že je dôležité predvídať zmeny spoločnosti majúc na pamäti možný 

vplyv vývoja a zavádzania robotiky a UI; žiada Komisiu, aby analyzovala rôzne 

možné scenáre a ich vplyv na životaschopnosť systémov sociálneho zabezpečenia 

členských štátov;“ 

2. časť: „zastáva názor, že by sa mala začať inkluzívna diskusia o nových pracovných 

modeloch a o udržateľnosti našich sociálnych a daňových systémov na základe 

existencie dostatočného príjmu vrátane možného zavedenia všeobecného základného 

príjmu;“ 
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Iné: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Luis de Grandes Pascual stiahli svoj podpis 

v súvislosti s PN 4, 5,6, 7 a 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius a Sander Loones tiež podpísali PN 4, 5, 6, 7 a 8. 

Pozmeňujúci návrh 4 prepadol, pretože nebol dosiahnutý prah 38 poslancov. 
 

 

10. Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu 

Správa: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 ENF HPM - 39, 536, 6 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) 

(výbor ITRE) 

HPM + 444, 93, 50 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1 
 

 

11. Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych 

štrukturálnych a investičných fondov 

Správa: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Stratégia v oblasti letectva pre Európu 

Správa: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 4 Verts/ALE HPM - 118, 432, 11 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 444, 102, 15 

od odseku 9 1 GUE/NGL HPM - 129, 409, 21 

ods. 11 5 Verts/ALE HPM - 99, 435, 24 

ods. 12 6 Verts/ALE HPM + 101, 436, 18 

od odseku 15 2 GUE/NGL HPM - 120, 417, 14 

ods. 29 7 Verts/ALE HPM - 132, 398, 4 

ods. 40 ods. pôvodný text HPM + 497, 52, 4 

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 494, 51, 6 

2/HPM + 438, 98, 15 

od odseku 41 3 GUE/NGL HPM - 144, 396, 4 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 397, 99, 49 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 4, 5, 6, 7 

ENF: odseky 5 (2. časť), 40, 41 

GUE/NGL: PN 1, 2, 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

ods. 5 

1. časť: „víta návrh Komisie na revíziu nariadenia 868/2004, ktoré rieši nekalé praktiky 

v súčasnosti, napríklad neprijateľnú štátnu pomoc, ktorá nie je vhodná ani účinná, 

čím upozorňuje na hlavné problémy súvisiace s možným narušením hospodárskej 

súťaže podľa pravidiel EÚ;“ 

2. časť: „zdôrazňuje však, že ani neprijateľným trendom smerom k protekcionizmu ani ich 

vlastnými opatreniami na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže nemožno 

zaručiť konkurencieschopnosť odvetvia letectva EÚ;“ 

 
ods. 41 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a žiada Komisiu, aby v prípade potreby prijala 

regulačné opatrenia;“ 

2. časť: tieto slová 
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13. Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku 

súdržnosti a ďalší postup 

Návrh uznesenia: B8-0149/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia (B8-0149/2017) 

(výbor REGI) 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 378, 129, 8 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 333, 132, 43 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: odseky 3 (2. časť), 9 (2. časť) 

 
Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane ďalších foriem flexibility, ako napríklad 

flexibilita medzi prioritami a medzi operačnými programami na požiadanie 

príslušných riadiacich orgánov“ 

2. časť: tieto slová 
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EFDD: 

ods. 3 

1. časť: „zastáva názor, že pre tieto oneskorenia vo vykonávaní programov sa v prípade 

finančných nástrojov v rámci operačných programov EŠIF môže zvýšiť už 

existujúce riziko nízkej miery vyplácania, nadmerných kapitálových dotácií, 

neschopnosti prilákať dostatočnú úroveň súkromného kapitálu, nízkej úrovne 

pákového efektu a problematického revolvingu; konštatuje, že sú potrebné ďalšie 

objasnenia a opatrenia na dosiahnutie rovnakej úrovne kapacity pracovať 

s finančnými nástrojmi ako nástrojmi s pákovým efektom v členských štátoch, 

vyzýva členské štáty, aby tieto nástroje zavedené Komisiou a EIB využívali 

vyváženým spôsobom;“ 

2. časť: „pripomína tiež možnosť kombinovať financovanie z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF) a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) 

s cieľom riešiť pokles investícií, najmä v odvetviach, ktoré sú najvhodnejšie na 

podporu rastu a zamestnanosti;“ 

 
ods. 9 

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

2. časť: tieto slová 
 


