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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 zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK *** 

Odporúčanie: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Schengenské acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej 

republike a Rumunsku * 

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 610, 50, 33 

 

 

3. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike * 

Správa: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 604, 68, 21 

 

 

4. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku * 

Správa: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 596, 72, 18 

 

 

5. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku * 

Správa: Claude Moraes (A8-0287/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 599, 67, 21 
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6. Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I 

Správa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 27 výbor HPM + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo 

z prístavov členských štátov ***I 

Správa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 30 výbor HPM + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných 

vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I 

Správa: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 24 výbor HPM + 661, 11, 17 

 

 

 

9. Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností 

narúšajúcich endokrinný systém 

Návrh uznesenia: B8-0542/2017 (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 B8-0542/2017 

(výbor ENVI) 

ods. 3 1= 

4= 

S&D, 

Verts/ALE 

ALDE 

EH + 399, 258, 31 

ods. 5 ods. pôvodný text OH/EH - 219, 257, 213 

ods. 6 ods. pôvodný text OH -  

citácia 8 ods. pôvodný text OH -  

citácia 9 ods. pôvodný text OH -  

citácia 10 ods. pôvodný text OH -  

citácia 11 ods. pôvodný text OH -  

citácia 12 ods. pôvodný text OH -  

citácia 13 ods. pôvodný text OH -  

citácia 14 ods. pôvodný text OH -  

odôv. I 2 ALDE EH + 334, 320, 33 

odôv. L ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 394, 269, 27 

odôv. P ods. pôvodný text HPM + 605, 35, 48 

odôv. Q ods. pôvodný text OH -  

odôv. R ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 598, 48, 44 

2/HPM - 155, 321, 213 

3/HPM - 150, 341, 202 

odôv. S ods. pôvodný text OH -  

odôv. T 3 ALDE EH - 168, 316, 204 

odôv. U ods. pôvodný text OH -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. V ods. pôvodný text OH -  

odôv. W ods. pôvodný text OH -  

odôv. X ods. pôvodný text OH -  

odôv. Y ods. pôvodný text OH -  

odôv. Z ods. pôvodný text OH -  

odôv. AA ods. pôvodný text OH -  

odôv. AB ods. pôvodný text OH -  

odôv. AC ods. pôvodný text OH -  

odôv. AD ods. pôvodný text OH -  

odôv. AE ods. pôvodný text OH -  

odôv. AF ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 389, 235, 70 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ALDE: odôvodnenia P, R (druhá a tretia časť) 

Verts/ALE: odôvodnenia P, R, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odseky 5, 6, citácie 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, odôvodnenia Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, 

AB, AC, AD, AE, AF 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

odôvodnenie L 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „Parlament sa k tejto skutočnosti vyjadril vo svojom 

uznesení z 8. júna 2016 a zdôraznil, že Všeobecný súd rozhodol, že vedecké kritériá 

možno objektívne stanoviť len na základe vedeckých údajov súvisiacich 

s endokrinným systémom, bez ohľadu na iné úvahy, najmä hospodárske otázky, 

a že“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie R 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „o ktorej hovoril predseda Komisie Jean-Claude 

Juncker“ 

2. časť: (netýka sa slovenskej verzie) 

3. časť: „o ktorej hovoril predseda Komisie Jean-Claude Juncker“ 
 

 

10. Geneticky modifikovaná sója FG72 × A5547-127 
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Návrh uznesenia: B8-0540/2017 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0540/2017 

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 454, 198, 36 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

11. Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 

Návrh uznesenia: B8-0541/2017 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0541/2017 

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 458, 193, 36 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

12. Ukončenie manželstiev maloletých 

Návrh uznesenia: B8-0535/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0535/2017 

(výbor FEMM) 

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 678, 7, 2 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 435, 133, 120 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. D ods. pôvodný text HPM + 450, 110, 125 

odôv. P ods. pôvodný text HPM + 361, 316, 13 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: odôvodnenie D 

S&D: ods. 20 

ENF: ods. 2, odôvodnenie P 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 20, odôvodnenie D 

Verts/ALE: odôvodnenie P 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 4 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného 

zdravia a súvisiacich práv“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

13. Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23) 

Návrh uznesenia: B8-0534/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0534/2017  

(výbor ENVI, skupiny PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

ods. 3 ods. pôvodný text OH/EH + 381, 310, 5 

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 10 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 360, 291, 43 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 557, 100, 34 



P8_PV(2017)10-04(VOT)_SK.docx 8 PE 611.540 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 14 1 ECR EH - 272, 394, 17 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 372, 310, 6 

od odseku 22 4 Verts/ALE HPM + 388, 276, 21 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 374, 312, 6 

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 31 ods. pôvodný text HPM + 618, 66, 9 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 485, 150, 56 

ods. 43 ods. pôvodný text OH +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 56 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 58 2 PPE HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 60 3 PPE HPČ   

1/EH - 261, 413, 5 

2 -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 415, 253, 6 

2 +  

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 77 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 78 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 81 ods. pôvodný text OH +  

citácia 16 ods. pôvodný text OH +  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 31 

Verts/ALE: PN 4, ods. 11 

ECR: odseky 12 (druhá časť), 36 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 3, 26 

ECR: odseky 12 (druhá časť), 36 (druhá časť), 56 

GUE/NGL: ods. 43 

ENF: odseky 8, 9, 10, 60, 81, citácia 16 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 18 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „nulových emisií do polovice storočia“ 

2. časť: tieto slová 

 

ECR: 

ods. 12 

1. časť: „trvá na tom, že najmä po oznámení prezidenta Trumpa je dôležité zaviesť náležité 

ustanovenia na zamedzenie úniku uhlíka a že treba zabezpečiť, aby spoločnosti, 

ktoré patria medzi subjekty s najlepšou výkonnosťou a majú vysokú uhlíkovú 

náročnosť a vysokú intenzitu obchodu, získavali potrebné kvóty bezplatne; žiada 

Komisiu, aby preskúmala účinnosť a zákonnosť doplnkových opatrení na ochranu 

priemyselných odvetví, ktorým hrozí únik uhlíka,“ 

2. časť: „ako je napríklad úprava hraničnej dane z uhlíka a poplatok za spotrebu, najmä 

pokiaľ ide o výrobky pochádzajúce z krajín, ktoré si neplnia záväzky podľa 

Parížskej dohody;“ 

 
ods. 26 

1. časť: „pripomína, že zintenzívnenie opatrení na zmierňovanie zmeny klímy v období pred 

rokom 2020 je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie dlhodobých cieľov 

Parížskej dohody a“ 

2. časť: „a vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že krátkodobé opatrenia ostanú na programe 

konferencie COP23“ 

 
ods. 33 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „zmeny vnútroštátnych a medzinárodných daňových 

systémov vrátane presunu daňového zaťaženia z práce na kapitál“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 35 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a aby vytvorila špecializovaný, automatický 

mechanizmus financovania zo strany EÚ, v rámci ktorého sa poskytne dodatočné a 

primerané financovanie s cieľom zabezpečiť, že EÚ prispeje spravodlivým 

podielom“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 60 

1. časť: „uznáva, že stanovenie akceptovaného všeobecného vymedzenia pojmu „klimatický 

utečenec“ prináša veľa ťažkostí, požaduje však seriózne uznanie povahy a rozsahu 

vysídľovania a migrácie v dôsledku zmeny klímy, ktoré vyplývajú z katastrof 

spôsobených globálnym otepľovaním;“ 
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2. časť: „so znepokojením konštatuje, že v rokoch 2008 až 2013 bolo v priemere 166 

miliónov ľudí prinútených opustiť svoje domovy z dôvodu prírodných katastrof, 

zvyšovania hladiny morí, extrémnych výkyvov počasia, dezertifikácie, nedostatku 

vody a rozširovania tropických chorôb a chorôb prenášaných vektormi; pripomína 

najmä skutočnosť, že vývoj v niektorých častiach Afriky a Blízkeho východu 

súvisiaci s klímou by mohol prispieť k politickej nestabilite, hospodárskym 

ťažkostiam a vyhroteniu utečeneckej krízy v Stredozemí“ 

 

ALDE: 

ods. 29 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ako o samostatnom pilieri opatrení v oblasti klímy“ 

2. časť: tieto slová 

 

ENF: 

ods. 73 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „úspor energie“, „a úspor energie“ a „energetickej“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 77 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 78 

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

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie E 

1. časť: „keďže zmena klímy môže prispieť k zvýšeniu konkurencie v oblasti zdrojov, ako sú 

potraviny, voda a pastviny, a prehĺbiť hospodárske ťažkosti a politickú nestabilitu, 

ako aj stať sa najväčšou hnacou silou vysídľovania obyvateľstva v rámci 

vnútroštátnych hraníc aj mimo nich;“ 

2. časť: „v blízkej budúcnosti; keďže je dôležité zaradiť otázku klimatickej migrácie medzi 

priority medzinárodného programu;“ 

 

Verts/ALE: 

PN 2 

1. časť: „pripomína, že cieľom Parížskej dohody zo 4. novembra 2016 je podľa jej článku 2 

okrem iného zvyšovať schopnosť prispôsobiť sa nepriaznivým vplyvom zmeny 

klímy a posilňovať odolnosť voči zmene klímy a rozvoj nízkych emisií skleníkových 

plynov“ 

2. časť: „spôsobom, ktorý neohrozí produkciu potravín“ 

3. časť: „a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zosúladili finančné toky s týmto cieľom“ 

 
PN 3 

1. časť: Vypustenie slov „uznáva, že stanovenie akceptovaného všeobecného vymedzenia 

pojmu „klimatický utečenec“ prináša veľa ťažkostí, požaduje však seriózne uznanie 

povahy a rozsahu vysídľovania a migrácie v dôsledku zmeny klímy, ktoré vyplývajú 

z katastrof spôsobených globálnym otepľovaním“ 

2. časť: Vloženie slov „zdôrazňuje, že ľudia, čo stratili svoj životný priestor v dôsledku 

zmeny klímy, by mali byť podľa možností podporovaní vo svojej domovskej krajine 

alebo v jej blízkosti;“ 

 

PPE, ECR: 

ods. 25 



P8_PV(2017)10-04(VOT)_SK.docx 12 PE 611.540 

1. časť: „so záujmom očakáva objasnenie štruktúry facilitačného dialógu v roku 2018 počas 

COP23, čo bude významnou príležitosťou na vyhodnotenie pokroku pri dosahovaní 

cieľa v oblasti zmierňovania a informovanie o príprave a revízii vnútroštátne 

stanovených príspevkov strán dohody do roku 2030, ktoré treba uskutočniť do roku 

2020, s cieľom splniť ciele dohody; domnieva sa, že EÚ by mala zohrávať aktívnu 

úlohu v tomto prvom facilitačnom dialógu, aby sa tak posúdili spoločné ambície a 

pokrok v plnení záväzkov;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v dostatočnom predstihu pred facilitačným 

dialógom predložili ďalšie záväzky týkajúce sa znižovania emisií skleníkových 

plynov nad rámec súčasných záväzkov v rámci Parížskej dohody a primerane 

prispeli k odstráneniu medzier v zmierňovaní zmeny klímy v súlade s kapacitami 

EÚ“, okrem slov „aby v dostatočnom predstihu pred facilitačným dialógom 

predložili ďalšie záväzky týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov nad 

rámec súčasných záväzkov v rámci Parížskej dohody a“ 

3. časť: „aby v dostatočnom predstihu pred facilitačným dialógom predložili ďalšie záväzky 

týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov nad rámec súčasných záväzkov v 

rámci Parížskej dohody a“ 

 

ECR, ALDE: 

ods. 36 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „zavedením dane z finančných transakcií,“ 

2. časť: tieto slová 

 


