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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 

§ odsek 

čl. článok 

odôv. odôvodnenie 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov 

podľa parížskej dohody  ***I 

Správa: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

2-3 

6 

10-14 

18-20 

22-25 

39-41 

43-48 

výbor  +  

článok 1 od odseku 1 26 výbor OH +  

článok 2 ods. 3 27 výbor OH +  

článok 2, od odseku 3 28 výbor OH +  

článok 4 ods. 1, 3 a 4 29ZČ výbor HPM + 578, 72, 8 

článok 4 ods. 2 59 EFDD  -  

29ZČ výbor HPČ   

1/HPM + 582, 68, 22 

2/HPM + 477, 156, 27 

3/HPM + 522, 134, 12 

od článku 4 30 výbor OH +  

Článok 5 ods. 2 31ZČ výbor  +  

60 EFDD  ↓  

Článok 5 odseky 3, 4, 

5 a 5a 

31ZČ výbor  +  

článok 5 ods. 6 61V EFDD  -  

31ZČ výbor  +  

článok 6 ods. 1 62 EFDD  -  

článok 6 od odseku 3 32 výbor OH +  

článok 7 63V EFDD  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Článok 7 – nadpis 33 výbor OH/EH - 257, 393, 24 

55 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

článok 7 ods. 1 34 výbor  +  

článok 7 ods. 2 35 výbor  -  

56 PPE, ECR, 

ALDE 

HPM + 521, 80, 76 

článok 9 ods. 1 úvodná 

časť 

64 EFDD  -  

36 výbor  +  

od článku 9 58 PPE, ECR, 

ALDE 

HPM + 500, 94, 75 

37 výbor OH ↓  

Článok 10 ods. 2 65 EFDD  -  

38 výbor  +  

od článku 11 42 výbor OH +  

Príloha III 66V EFDD  -  

49 výbor OH -  

Názov 1 výbor OH +  

Odôvodnenie 1 50V EFDD  -  

Odôvodnenie 2 51V EFDD  -  

Odôvodnenie 3 52V EFDD  -  

4 výbor  +  

Odôvodnenie 4 53 EFDD HPM - 51, 595, 32 

5 výbor  +  

Odôvodnenie 5 54 EFDD HPM - 55, 595, 29 

7 výbor  +  

Odôvodnenie 9 8 výbor HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

3 +  

od odôvodnenia 9 9 výbor OH +  

od odôvodnenia 11 15 výbor OH +  

Odôvodnenie 12 16 výbor OH -  

57 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

od odôvodnenia 12 17 výbor OH +  

Odôvodnenie 21 21 výbor OH +  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 534, 88, 56 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 53, 54 

Verts/ALE: PN 29 

ALDE: PN 56, 58 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE, ALDE, 

ECR: 

PN 49 

EFDD: PN 21, 37 

ENF: PN 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

PN 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „2018“ a „alebo z  úrovne ročne pridelených emisných 

kvót na rok 2020 podľa toho, ktorá hodnota je nižšia“ 

2. časť: "2018" 

3. časť: „alebo z  úrovne ročne pridelených emisných kvót na rok 2020 podľa toho, ktorá 

hodnota je nižšia“ 

 
PN 29 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „2018“ „buď“ a „alebo na úrovni ročne pridelených 

emisných kvót stanovených v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 

406/2009/ES, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia“ 

2. časť: „2018“ 

3. časť: „buď“ a „alebo na úrovni ročne pridelených emisných kvót stanovených v súlade s 

článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES, podľa toho, ktorá 

hodnota je nižšia“ 
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2. Žiadosť o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa 

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

3. Žiadosť o zbavenie imunity Mylène Troszczynskej 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

4. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Mariho Le Pena 

Správa: Evelyn Regner (A8-0217/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

5. Námietka proti delegovanému aktu: ekologizačná platba 

Návrh uznesenia (B8-0395/2017) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0395/2017  

(výbor AGRI) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

EH - 363, 267, 43 

 

 

 

6. Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na 

predchádzanie tomuto javu 

Správa: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 31 viac ako 76 

poslancov 

EH + 391, 225, 51 

od odseku 1 20 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. 3 § pôvodný text OH/EH - 317, 358, 1 

od odseku 3 5 výbor EMPL  -  

od odseku 4 6 výbor EMPL  -  

7 výbor EMPL HPM + 337, 321, 18 

8 výbor EMPL EH + 337, 336, 2 

9 výbor EMPL EH + 338, 331, 8 

ods. 7 10 výbor EMPL EH - 271, 388, 21 

§ pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od odseku 7 21 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 268, 390, 10 

ods. 11 § pôvodný text OH -  

od odseku 13 11 výbor EMPL HPM + 385, 223, 70 

ods. 14 22 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 309, 356, 10 

od odseku 14 12 výbor EMPL HPM - 298, 341, 30 

od odseku 16 13 výbor EMPL EH - 317, 355, 4 

ods. 18 § pôvodný text HPČ   

1/EH - 308, 315, 53 

2 +  

ods. 19 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 20 25 spravodajca  +  

od odseku 20 14 výbor EMPL  -  

ods. 23 23 viac ako 76 

poslancov 

HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 24 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 25 32 viac ako 76 

poslancov 

 +  

od odseku 26 15 výbor EMPL  -  

ods. 28 § pôvodný text OH/EH + 350, 311, 10 

ods. 29 § pôvodný text OH/EH + 336, 331, 7 

od odseku 30 16 výbor EMPL HPM + 324, 311, 36 

ods. 31 § pôvodný text OH/EH - 299, 358, 11 

od odseku 33 17 výbor EMPL  -  

ods. 34 § pôvodný text OH +  

od odseku 34 18 výbor EMPL EH - 298, 349, 24 

24 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. 35 § pôvodný text OH/EH + 362, 243, 65 

ods. 36 § pôvodný text HPČ   

1/EH + 362, 290, 16 

2 +  

3/EH + 380, 275, 15 

ods. 37 § pôvodný text OH -  

ods. 38 § pôvodný text OH/EH - 304, 360, 4 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 39 § pôvodný text OH -  

ods. 40 § pôvodný text HPČ   

1 -  

2 +  

3 -  

4/EH + 344, 293, 33 

odôv. A 26 viac ako 76 

poslancov 

EH + 357, 258, 51 

odôv. F § pôvodný text OH/EH + 356, 306, 8 

odôv. H 1 výbor EMPL  -  

od odôvodnenia H 2 výbor EMPL  -  

odôv. K § pôvodný text OH +  

odôv. Q 27 viac ako 76 

poslancov 

 +  

odôv. R 28 viac ako 76 

poslancov 

 +  

od odôvodnenia T 3 výbor EMPL  -  

odôv. W § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. AB 29 viac ako 76 

poslancov 

 +  

odôv. AE 30 viac ako 76 

poslancov 

 +  

odôv. AF § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od odôvodnenia AF 4 výbor EMPL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôvodnenie AG 19 viac ako 76 

poslancov 

 +  

§ pôvodný text OH ↓  

odôv. AI § pôvodný text OH -  

odôv. AK § pôvodný text OH -  

odôv. AL § pôvodný text OH -  

odôv. AN § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 433, 67, 175 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 7, 11, 12, 16, 21, 22 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

76 poslancov odôvodnenia F, K, ods. 35, odôvodnenia AG, AI, AK, AL, ods. 3, 11, 28, 29, 31, 34, 

37, 38, 39 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

76 poslancov 

odôv. AF 

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

2. časť: tieto slová 

 
PN 23 

1. časť: „berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa opatrovateľskej dovolenky uvedený 

v smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a 

opatrovateľov“ 

2. časť: „a pripomína svoju výzvu na primerané odmeňovanie a sociálnu ochranu“ 

 
odôv. W 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „keďže diskriminácia súvisiaca s“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie AN 

1. časť: „keďže sa neuskutočnili žiadne ex ante ani ex post posúdenia vplyvu reforiem 

dôchodkových systémov stanovených v bielej knihe Komisie o dôchodkoch z roku 

2012 z rodového hľadiska“ 

2. časť: „keďže to poukazuje na nedostatky politiky EÚ pri zabezpečovaní skutočne rodovej 

rovnosti vo všetkých oblastiach“ 

 
ods. 7 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „odporúčania pre jednotlivé krajiny a“ 
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2. časť: tieto slová 

 
ods. 18 

1. časť: „konštatuje, že zamestnanecké starobné dôchodkové systémy sú čoraz častejšie 

spravované v súlade so zásadami uplatňovanými v poisťovníctve a že to by mohlo 

viesť k vzniku mnohých medzier z hľadiska sociálnej ochrany;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že Súdny dvor Európskej únie sa jasne vyjadril, že zamestnanecké 

dôchodkové systémy treba považovať za odmeňovanie a zásada rovnosti 

zaobchádzania sa teda vzťahuje aj na ne;“ 

 
ods. 19 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „migrantkám“ a „vo svojej krajine pôvodu“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 24 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ako aj významu dobrovoľnej práce“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 36 

1. časť: „zdôrazňuje skutočnosť, že všetci ľudia majú právo na všeobecne prístupný verejný 

dôchodok, a“ 

2. časť: „pripomína, že v článku 25 Charty základných práv Európskej únie sa zakotvujú 

práva starších ľudí na dôstojný a nezávislý život a v článku 34 charty sa uznáva 

právo na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne služby, ktorými sa zabezpečuje 

ochrana v prípade materstva, choroby, pracovného úrazu, závislosti od dlhodobej 

starostlivosti, vysokého veku alebo straty zamestnania“ 

3. časť: „poukazuje na význam verejných systémov sociálneho zabezpečenia financovaných 

prostredníctvom príspevkov ako na dôležitý prvok primeraného dôchodkového 

zabezpečenia;“ 

 
ods. 40 

1. časť: „vyjadruje vážne obavy z toho, že zmrazovanie a znižovanie dôchodkov 

v niektorých členských štátoch najviac postihuje ľudí s kratšou, resp. prerušenou 

kariérou alebo s nižším príjmom; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 

najčastejšie postihnuté sú práve ženy; zdôrazňuje, že tieto opatrenia vedú 

k nepriamej diskriminácii pri uplatňovaní nárokov na sociálne zabezpečenie;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili tak pre mužov, ako aj ženy, šancu 

na dosiahnutie úplných období platenia príspevkov a takisto každému zabezpečili 

právo na plný dôchodok v záujme preklenutia rozdielov v dôchodkoch 

prostredníctvom boja proti rodovej diskriminácii v zamestnaní, prispôsobenia 

študijného a kariérneho plánovania, lepšieho zladenia pracovného a súkromného 

života a zvýšenia investícií do starostlivosti o deti a starostlivosti o starších 

ľudí“ okrem: „Komisiu“ a „plný“ 

3. časť: „Komisiu“ a „plný“ 

4. časť: „domnieva sa, že dôležité je aj vypracovanie spoľahlivých predpisov týkajúcich sa 

bezpečnosti a zdravia na pracovisku, ktorých súčasťou sú pracovné riziká 

podmienené rodovými rozdielmi, ako aj psychosociálne riziká, investovanie do 

verejných služieb zamestnanosti, ktoré dokážu usmerňovať ženy všetkých vekových 

kategórií pri hľadaní zamestnania, a zavedenie flexibilných pravidiel prechodu z 

práce do dôchodku;“ 
 

 

7. Správa o Srbsku za rok 2016 
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Správa: David McAllister (A8-0063/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 3 PPE  +  

od odseku 5 10rev S&D  +  

od odseku 7 4 PPE  +  

ods. 8 2rev ALDE  +  

6 Verts/ALE  +  

§ pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 12 11rev S&D HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 17 8 ENF  -  

ods. 19 9 ENF  -  

ods. 20 12rev S&D  +  

od odseku 33 14 Verts/ALE  +  

od odseku 35 1 ALDE  +  

odôv. C 7 ENF  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 524, 70, 79 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 11 
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1. časť: „12. víta aktívnu úlohu Srbska v rámci medzinárodnej a regionálnej policajnej a 

justičnej spolupráce, ako aj pokrok dosiahnutý v boji proti organizovanej trestnej 

činnosti, a skutočnosť, že Srbsko prijalo prvé vnútroštátne hodnotenie hrozieb 

závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA); vyzýva Srbsko, aby 

zintenzívnilo úsilie o vyšetrenie širších zločineckých sietí, zlepšilo finančné 

vyšetrovanie a policajnú prácu založenú na spravodajstve a vytvorilo solídnu 

bilanciu výsledkov, pokiaľ ide o konečné odsúdenia; naliehavo vyzýva Srbsko, aby 

plne vykonávalo zákon o polícii z februára 2016, aby zákon o konfiškácii majetku 

získaného trestnou činnosťou zosúladilo s pravidlami EÚ a aby zaviedlo bezpečnú 

platformu na výmenu spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania 

práva; víta nedávne zmeny zákona o verejnom majetku a zdôrazňuje, že je potrebné 

zabezpečiť jeho transparentné a nediskriminačné vykonávanie a že treba prijať 

ďalšie opatrenia s cieľom úplne zaviesť právnu jasnosť v súvislosti s vlastníckymi 

právami; vyzýva na ďalšie úsilie venované riešeniu otázky rozsahu pôsobnosti, 

vykonávania a dôsledkov zákona o organizácii a právomociach štátnych orgánov v 

oblasti stíhania vojnových zločinov; vyzýva orgány, aby riešili prípady nadmerného 

používania sily zo strany polície proti občanom; so znepokojením berie na vedomie 

kontroverzné udalosti v belehradskom obvode Savamala, najmä pokiaľ ide o ničenie 

súkromného majetku, a požaduje rýchle vyriešenie týchto skutočností a plnú 

spoluprácu so súdnymi orgánmi pri vyšetrovaní s cieľom potrestať páchateľov;“ 

2. časť: „vyzýva orgány, aby upustili od obvinení, nátlaku a útokov zameraných proti členom 

občianskeho hnutia „Neutopme Belehrad“;“ 

 

EFDD: 

ods. 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane politiky vzťahov s Ruskom; považuje 

uskutočnenie spoločných srbsko-ruských vojenských cvičení za poľutovaniahodné“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

PN 5 a 13 boli vzaté späť. 
 

 

8. Správa o Kosove za rok 2016 

Správa: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 11V ENF  -  

5 ENF  -  

18 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

od odseku 1 22 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

ods. 2 19 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 20 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

ods. 5 12V ENF  -  

2= 

 

6= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

ods. 7 13 ENF  -  

21 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

ods. 8 14V ENF  -  

ods. 10 3= 

 

7= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR 

EFDD 

 +  

ods. 13 15 ENF  -  

ods. 42 4= 

 

8= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

ods. 43 16V ENF  -  

od odseku 43 1 ALDE  +  

odôv. B 9V ENF  -  

odôv. C 10V ENF  -  

odôv. D 17 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 474, 134, 64 

 

 

 

9. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

Správa: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Horizontálny 

pozmeňujúci návrh 

15 GUE/NGL  -  

pred ods. 1 26 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

ods. 1 23 GUE/NGL  -  

27 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

34 ENF  -  

§ pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 4 35V ENF  -  

3 ENF  -  

ods. 5 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 6 36V ENF  -  

ods. 7 37V ENF  -  

§ pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 8 38V ENF  -  

od odseku 25 28 ALDE  +  

ods. 28 § pôvodný text OH +  

ods. 29 24 GUE/NGL  -  

ods. 32 § pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

od odseku 35 2 Verts/ALE  -  

ods. 36 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 38 § pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 40 39V ENF  -  

ods. 42 40 ENF  -  

§ pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 44 25 GUE/NGL  -  

od odseku 44 1 Verts/ALE HPČ   

1 -  

2 -  

citácia 12 16 GUE/NGL EH + 536, 80, 38 

pred odôv. A 17 GUE/NGL EH - 232, 413, 12 

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

odôv. A 20 GUE/NGL  -  

odôv. B 30 ENF  -  

od odôvodnenia B 29 ALDE  +  

odôv. D 31 ENF  -  

§ pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

odôv. E 32V ENF  -  

odôv. F 21V GUE/NGL  -  

odôv. G 22 GUE/NGL  -  

§ pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. H 33V ENF  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 503, 113, 45 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: ods. 28 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôv. D 

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

2. časť: tieto slová 

 
odôv. G 

1. časť: Text ako celok okrem: „by sa nemali používať na brzdenie procesu pristúpenia k EÚ 

ani začiatku rokovaní o pristúpení, ale“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „začlenenie krajiny do euroatlantických štruktúr a“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 5 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 7 

1. časť: „poukazuje na to, že aktuálne výzvy, ktorým Európska únia čelí (brexit, migrácia, 

radikalizmus atď.), by nemali proces rozširovania brzdiť“ 

2. časť: „tieto výzvy naopak ukázali, že je potrebné západný Balkán v plnej miere začleniť 

do štruktúr EÚ, aby sa zlepšilo a prehĺbilo partnerstvo v záujme prekonávania 

medzinárodných kríz“ 

 
ods. 32 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „požaduje opatrenia na zlepšenie fiškálnej disciplíny a 

transparentnosti a na zvýšenie schopnosti plánovať rozpočet; podporuje zásadu 

vyvážených rozpočtov“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 36 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa dosiahol pokrok v 

súvislosti s otvorením trhu s elektrickou energiou a vytvorila konkurencia na trhu s 

plynom a energiou, pričom by sa malo vyvinúť úsilie oddeliť sieťové odvetvia v 

súlade s tretím energetickým balíkom EÚ“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 38 

1. časť: „vyjadruje krajine uznanie za konštruktívnu úlohu, spoluprácu a mimoriadne úsilie, 

pokiaľ ide o riešenie výziev vyplývajúcich z migračnej krízy, čím zásadne prispieva 

k bezpečnosti a stabilite Únie“ a „v tejto súvislosti“ 

2. časť: „vyzýva“ a „Komisiu, aby krajine poskytla všetky nástroje potrebné na zmiernenie 

krízy; odporúča ďalšie opatrenia a akcie v súlade s medzinárodným humanitárnym 

právom s cieľom zlepšiť azylový systém krajiny, zabezpečiť potrebnú kapacitu na 

predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a migrantmi vrátane dohôd o 

spolupráci so susednými štátmi v boji proti trestnej činnosti a v záujme zabezpečenia 

účinného riadenia hraníc“ 

 
PN 1 

1. časť: „v tejto súvislosti podporuje návrh vyslanca OSN Matthewa Nimetza na zložený 

názov so zemepisnou kvalifikáciou“ 

2. časť: „ak to nebude mať vplyv na macedónsku štátnu príslušnosť, identitu, kultúru 

a jazyk“ 

 

EFDD, GUE/NGL: 

ods. 42 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva macedónske orgány, aby sa takisto zosúladili s 

reštriktívnymi opatreniami voči Rusku nadväzujúcimi na nelegálnu anexiu Krymu“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

PN 4 až 14 boli zrušené. 
 

 

10. Situácia v Konžskej demokratickej republike 

Návrhy uznesení: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-

0402/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0397/2017  

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

ods. 9 § pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0397/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0398/2017  ALDE  ↓  

B8-0399/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0400/2017  ECR  ↓  

B8-0401/2017  S&D  ↓  

B8-0402/2017  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 9 

1. časť: „víta obnovenie mandátu misie MONUSCO a prácu osobitného zástupcu 

generálneho tajomníka pre Konžskú demokratickú republiku na ochrane civilného 

obyvateľstva a dodržiavaní ľudských práv v súvislosti s voľbami“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že pôvodným a súčasným mandátom, ktorý sa vzťahuje na všetky 

vojská OSN v krajine, je „zneškodnenie ozbrojených skupín“; žiada všetky zložky 

misie MOLUSCO, aby v plnej miere zasahovali a chránili obyvateľstvo pred 

ozbrojenými skupinami, aby chránili ženy pred znásilnením a iným sexuálnym 

násilím a aby nedovolili žiadne obmedzenia na základe národného velenia“ 
 

Iné: 

Daniel Caspary (PPE) a Notis Marias (ECR) tiež podpísali spoločný návrh uznesenia RC-B8-

0397/2017. 
 

 

11. Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši 

Návrh uznesenia: B8-0396/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0396/2017  (výbor INTA) 

od odseku 9 3 S&D  -  

ods. 10 1= 

4= 

GUE/NGL 

Verts/ALE, 

EFDD 

HPM - 295, 315, 30 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odôvodnenia H 2 S&D  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 

 


