
P8_PV(2017)09-13(VOT)_SK.docx 1 PE 609.731 

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. Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru 

(ECAA) *** 

Odporúčanie: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam * 

Správa: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 632, 9, 33 

 

 

3. Politické vzťahy EÚ s Indiou 

Správa: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 520, 73, 86 

 

 

4. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku 

Správa: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 
trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 658, 6, 26 

 

 

5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu 

Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku 

Správa: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 660, 6, 27 

 

 

6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Správa: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 
trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 600, 83, 9 

 

 

7. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných 

obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na 

vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I 

Správa: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru oddelené 

hlasovanie 

5 výbor HPM + 542, 119, 28 

13 výbor HPM + 571, 115, 6 

16 výbor HPM + 545, 117, 31 

21 výbor HPM + 527, 157, 6 

23 výbor HPM + 569, 93, 27 

24 výbor HPM + 571, 93, 27 

31 výbor HPM + 570, 118, 6 

32 výbor HPM - 143, 546, 4 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

35 výbor HPM + 581, 113, 3 

Článok 3d ods. 2 36 PPE HPČ   

1 +  

2 -  

17 výbor HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  

Článok 3d – odsek 4 – 

pododsek 1 

42 PPE  +  

20 výbor  ↓  

44 viac ako 38 

poslancov 

 ↓  

Článok 12 od odseku 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Článok 28a ods. 2 

podods. 1 

26 výbor HPM + 547, 118, 23 

45 viac ako 38 

poslancov 

 -  

Článok 28b – odsek 1 30 výbor  +  

46 viac ako 38 

poslancov 

 ↓  

Článok 28b od odseku 

2 

37 PPE  -  

Odôvodnenie 3 38 PPE  +  

Odôvodnenie 4 39 PPE  +  

3 výbor  ↓  

Odôvodnenie 5 40 PPE EH - 255, 431, 7 

4 výbor HPM + 544, 110, 35 

Od odôvodnenia 6 41 PPE HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 -  

4 +  

43 viac ako 38 

poslancov 

 -  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 601, 69, 26 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Poslanci: PN 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE, ECR: PN 32 

ALDE: PN 21 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 41 

1. časť: „Na úrovni Únie sa prijali viaceré legislatívne akty zamerané na predchádzanie 

fragmentácii európskeho vzdušného priestoru, ktorých cieľom je zlepšiť tok letovej 

prevádzky a riadenie využívanie vzdušného priestoru, čím sa znižujú emisie. “ 

2. časť „V rámci Únie by sa systém CORSIA mal považovať za súčasť tzv. balíka opatrení 

ICAO, a to spolu s úplným uplatňovaním právnych predpisov o jednotnom 

európskom nebi členskými štátmi, SESAR, využívaním GNSS na satelitnú 

navigáciu a spoločnými technologickými iniciatívami, ako sú Čisté nebo I a Čisté 

nebo II.“ 

3. časť „Všetky príjmy z budúceho aukčného obchodovania s kvótami by sa mali účelovo 

viazať na takéto výskumné a rozvojové programy, ako aj na spoločné projekty 

zamerané na rozvoj súboru základných interoperabilných kapacít vo všetkých 

členských štátoch, najmä tých, ktoré zlepšujú infraštruktúru leteckej navigácie, 

poskytovanie leteckých navigačných služieb a využívanie vzdušného priestoru, ktoré 

sú potrebné na vykonávanie riadiaceho plánu ATM.“ 

4. časť „Komisia by tiež Európskemu parlamentu a Rade mala podávať správu o 

opatreniach na vykonanie medzinárodnej dohody o celosvetovom trhovom opatrení, 

ktoré prijali členské štáty na zníženie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy, 

ktorá by obsahovala aj informácie týkajúce sa využitia príjmov, ktoré členské štáty 

predkladajú v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.“ 

 

ALDE: 

PN 17 

1. časť: „Od 1. januára 2021 sa s 50 % kvót musí obchodovať formou aukcie. Toto percento 

sa môže v rámci všeobecného preskúmania smernice prehodnotiť.“ 

2. časť „Zvyšné bezodplatne pridelené kvóty sa použijú, ak je to potrebné, s cieľom vyhnúť 

sa uplatneniu článku 10a ods. 5 v rokoch 2021 až 2030.“ 

 
PN 36 

1. časť: „Od 1. januára 2021 sa s 50 % kvót musí obchodovať formou aukcie.“ 
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2. časť „za predpokladu, že nie sú potrebné s cieľom vyhnúť sa uplatneniu článku 10a ods. 5 

v období rokov 2021 – 2030, pričom v takom prípade sa použijú na tento účel.“ 
 

 

8. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo 

využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a 

energetiky na obdobie do roku 2030 ***I 

Správa: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-23 

25-50 

52-64 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

24 výbor HPČ   

1/EH + 391, 295, 8 

2 +  

3/EH + 367, 320, 8 

4 +  

Článok 8 ods. 3 

podods. 2 

65 PPE HPČ   

1/HPM + 365, 310, 17 

2/HPM + 345, 330, 13 

3/HPM + 569, 64, 61 

51 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 532, 144, 20 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 65 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 24 

1. časť: „Intenzívnejšie udržateľné využívanie produktov z vyťaženého dreva môže 

podstatne obmedziť emisie v dôsledku substitučného efektu (vzhľadom na 

energetickú náročnosť a úroveň emisií CO2 iných sektorov, napríklad výroba 

cementu predstavuje takmer 8 % globálnych emisií CO2)“ 

2. časť „a zlepšiť záchyty skleníkových plynov z atmosféry. Pravidlami započítavania by sa 

malo zabezpečiť, aby členské štáty v účtoch presne vyjadrovali zmeny v úložisku 

produktov z vyťaženého dreva, keď k nim dôjde, s cieľom oceniť a zintenzívniť 

širšie využívanie produktov z vyťaženého dreva s dlhým životným cyklom.“ 
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3. časť „namiesto využívania produktov z vyťaženého dreva na energetické účely.“ 

4. časť „Aby bolo možné ďalej podporovať a zahrnúť pozitívny substitučný účinok, by 

Komisia mala do výpočtov súvisiacich s produktmi z vyťaženého dreva zahrnúť viac 

produktov, a to prostredníctvom delegovaného aktu. Komisia by mala poskytnúť 

usmernenia k metodickým otázkam týkajúcim sa započítavania produktov 

z vyťaženého dreva.“ 

 

S&D: 

PN 65 

1. časť: „Národný lesohospodársky plán započítavania musí obsahovať všetky prvky 

uvedené v prílohe IV oddiele B a zahŕňať novú lesnú referenčnú úroveň, ktorá sa 

odvíja od predpokladu, že sa bude pokračovať v aktuálnych postupoch 

obhospodarovania lesov v súlade s najlepšími dostupnými údajmi, ako bolo 

zdokumentované za roky 2000 až 2012 v závislosti od typu a vekovej triedy lesov vo 

vnútroštátnych lesoch, vyjadrenú v tonách ekvivalentu CO2 za rok.“ 

2. časť „Pri zvýšení ťažby zo strany niektorého členského štátu, na základe postupov 

udržateľného obhospodarovania lesov a vnútroštátnych politík prijatých do dňa 

predloženia lesnej referenčnej úrovne, sú splnené tieto podmienky:  a) 

obhospodarovaná lesná pôda je naďalej záchytom skleníkových plynov; a b) v 

dlhodobej nízkoemisnej stratégii sa navrhnú spôsoby udržiavania alebo posilňovania 

záchytov a rezervoárov skleníkových plynov do roku 2050 so zámerom splniť cieľ 

ustanovený v článku 4 ods. 1 Parížskej dohody, konkrétne cieľ dosiahnuť rovnováhu 

medzi antropogénnymi emisiami zo zdrojov a záchytmi skleníkových plynov v 

druhej polovici tohto storočia.“ 

3. časť „Komisia môže udeliť odchýlku od základného obdobia rokov 2000 až 2012, ak 

členský štát predloží odôvodnenú žiadosť, v ktorej zdôvodní, že táto odchýlka je 

absolútne nevyhnutná z dôvodov dostupnosti údajov, ako je napríklad načasovanie 

inventarizácie lesov.“ 
 

Iné 

Nils Torvalds (skupina ALDE) tiež podpísal PN 65. 
 

 

9. Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov ***I 

Správa: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 1 výbor HPM + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Námietka podľa článku 105: osobitné požiadavky na zloženie potravín určených 

na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a osobitné požiadavky na 

informácie o nich 

Návrh uznesenia: B8-0497/2017 (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na prijatie 

návrhu uznesenia) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0497/2017 

(ECR) 

Odôvodnenie I ods. pôvodný text HPČ   

1/EH - 319, 349, 23 

2 ↓  

Odôvodnenie R ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 345, 344, 7 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odôvodnenie R 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

odôvodnenie I 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ako aj požiadavkami na označovanie“ 

2. časť tieto slová 
 

 

11. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 

Návrh uznesenia: B8-0498/2017 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0498/2017 

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 433, 216, 31 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF, Verts/ALE: záverečné hlasovanie 
 

 

12. Námietka podľa článku 106: dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo 

odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo 

Fukušime 

Návrh uznesenia: B8-0502/2017 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0502/2017 

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 543, 100, 43 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR, EFDD: záverečné hlasovanie 
 

 

13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2 

Správa: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 1 ENF HPM - 113, 555, 21 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 574, 113, 2 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1 
 

 

14. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP 

Správa: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 29 ods. pôvodný text HPM + 351, 297, 38 

ods. 34 ods. pôvodný text HPM + 377, 295, 16 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 386, 107, 198 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: ods. 29, 34 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 
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PPE: ods. 29, 34 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 18 

1. časť: „poznamenáva, že podľa výročných správ bolo kritérium č. 3 uplatnené na 

zamietnutie žiadosti v roku 2014 99-krát a v roku 2015 139-krát; zdôrazňuje, že v 

súvislosti s kritériom 3 je potrebné posúdili posledné transfery zbraní členskými 

štátmi na neštátne subjekty vrátane poskytovania technickej pomoci a odbornej 

prípravy na základe jednotnej akcie z roku 2002 č. 2002/589/CFSP o príspevku 

Európskej únie k boju proti destabilizačnému kumulovaniu a šíreniu ľahkých a 

ručných zbraní (ĽRZ);“ 

2. časť „pripomína, že v jednotnej akcii sa uvádza, že žiadne ĽRZ by členské štáty nemali 

transferovať na neštátne subjekty;“ 
 

 

15. Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou 

Správa: Javi López (A8-0268/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 59 3 spravodajca  +  

1 viac ako 76 

poslancov 

 ↓  

ods. 60 2 viac ako 76 

poslancov 

EH + 354, 289, 36 

4 spravodajca  ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 526, 96, 59 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 24 

1. časť: „naliehavo vyzýva na účinné uplatňovanie rodovej rovnosti, posilnenie postavenia 

žien a politík zameraných na začleňovanie žien do všetkých sfér politického, 

hospodárskeho a spoločenského života s cieľom posilniť ich aktívne zapojenie 

v spoločnosti, prísne bojovať proti „femicíde“, zaručiť ženám fyzickú 

a psychologickú ochranu, uľahčiť im rovnaký prístup na trh práce, k vlastníctvu 

pôdy a zamestnaniu“ 

2. časť „a zabezpečiť ich sexuálne a reprodukčné zdravie a práva;“ 
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3. časť „zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť život dievčat a žien; upozorňuje preto, že prístup 

k vzdelávaniu má zásadný význam a mohol by viesť k sociálnej a hospodárskej 

transformácii; víta Medziamerický dohovor o prevencii, postihovaní a odstránení 

násilia na ženách (Dohovor z Belém do Pará) z roku 1994 a žiada, aby mal 

sekretariát jeho nadväzujúceho mechanizmu MESECVI významnejšiu úlohu; víta 

skutočnosť, že v roku 2016 vstúpil do platnosti Istanbulský dohovor Rady Európy, 

a vyzýva krajiny v obidvoch regiónoch, aby ho podpísali, ak to ešte neurobili;“ 
 

Iné 

Javier Nart (skupina ALDE) stiahol svoj podpis v súvislosti s PN 2. 
 

 

16. Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách 

Správa: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 78 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 349, 290, 42 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 578, 19, 68 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Poslanci: PN 1 

 


