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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. Obdobie prijímania delegovaných aktov ***I 

Správa: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 615, 36, 18 

 

 

2. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Karel Pinxten  

Správa: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Karla 

Pinxtena 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Pietro Russo  

Správa: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Pietra 

Russa 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Hannu Takkula  

Správa: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Hannua 

Takkulu 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza   
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Správa: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Baudilia 

Tomého Muguruzu 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Bettina Jakobsen   

Správa: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Bettiny 

Jakobsenovej 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo  

Správa: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Joãa 

Alexandreho Tavaresa 

Gonçalvesa de 

Figueireda 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Iliana Ivanova  

Správa: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Iliany 

Ivanovovej 

 + 568, 61, 37 
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9. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú 

členmi EÚ ***I 

Správa: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 22 výbor HPM + 554, 48, 80 

vyhlásenie Komisie 23 výbor  +  

 

 

 

10. Právny štát na Malte 

Návrhy uznesení: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0596/2017 

(S&D) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  -  

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 4 2 GUE/NGL HPM - 296, 354, 29 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 6 1 S&D  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 10 8 Verts/ALE HPM + 506, 147, 29 

od odseku 11 9 Verts/ALE HPM - 199, 449, 26 

ods. 12 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

citácia 10 ods. pôvodný text OH +  

Ústny PN alebo 

odôvodnenie B 

 pôvodný text  -  

od odôvodnenia P 5 Verts/ALE HPM + 498, 133, 53 

od odôvodnenia U 6 Verts/ALE HPM - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE HPM - 190, 446, 47 

odôvodnenie X ods. pôvodný text OH +  

odôvodnenie Z ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 638, 22, 19 

2/HPM + 381, 266, 28 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 466, 49, 167 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: odôvodnenie Z, PN 5, 6, 7, 8, 9, záverečné hlasovanie (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: PN 2 

PPE: záverečné hlasovanie (B8-0597/2017) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 12 citácia 10 odôvodnenie X 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „v uplynulých rokoch“ 

2. časť: tieto slová 

 

Verts/ALE: 

odôvodnenie Z 

1. časť: „keďže v správe finančnej spravodajskej skupiny  Europolu s názvom „Od 

podozrenia k akcii – premena finančného spravodajstva na väčší operačný dosah“ sa 

zdôrazňuje, že niektorí účastníci, medzi ktorých patria aj zločinecké organizácie, 

zneužili aspekty internetového odvetvia Malty na pranie výnosov z trestnej činnosti“ 
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2. časť: „keďže toto by sa nemalo chápať tak, že sa to týka tohto odvetvia ako celku;“ 

 

ECR: 

ods. 6 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby nadviazala dialóg s maltskou vládou, pokiaľ ide o fungovanie 

právneho štátu na Malte a aby sa zabezpečilo dodržiavanie európskych hodnôt;  

vyzýva Komisiu, aby Parlament riadne informovala o svojich posúdeniach; 

pripomína, že je potrebné pravidelne uskutočňovať monitorovanie a viesť dialóg za 

účasti všetkých členských štátov, Rady, Komisie a Európskeho parlamentu, aby sa 

zaručila ochrana základných hodnôt EÚ týkajúcich sa demokracie, základných práv 

a právneho štátu,“ 

2. časť: „ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 o zriadení 

mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva“ 

 

GUE/NGL: 

ods. 2 

1. časť: „žiada nezávislé medzinárodné vyšetrenie vraždy Daphne Caruanovej Galiziovej“ 

2. časť: „berie na vedomie, že maltské orgány požiadali o účasť medzinárodných orgánov 

presadzovania práva vrátane Federálneho vyšetrovacieho úradu USA a holandských 

forenzných odborníkov v tejto oblasti;  požaduje plné zapojenie Europolu do 

vyšetrovania prípadu po celú dobu jeho trvania“ 
 

Iné 

Molly Scott Cato a Ernest Urtasun (skupina Verts/ALE) tiež podpísali návrh uznesenia B8-

0597/2017. 

 
 

 

11. Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. Konferenciou ministrov WTO 

Návrh uznesenia: B8-0593/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0593/2017 

(výbor INTA) 

ods. 2 1 GUE/NGL HPM - 110, 553, 14 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 2V GUE/NGL HPM - 107, 545, 26 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 11 3 GUE/NGL HPM - 127, 532, 24 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 510, 53, 112 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: PN 1, 2, 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 2 

1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné stavať na výsledkoch prijatých na 9. a 10. Konferencii 

ministrov, aby sa v rámci MC11 v Buenos Aires v decembri 2017 mohol dosiahnuť a 

zabezpečiť výrazný pokrok, pokiaľ ide o zachovanie a posilnenie mnohostrannej 

štruktúry obchodu“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že strany by mali napriek tomu sledovať nové politické ciele v 

oblastiach, ako je digitálny obchod a uľahčenie investícií“ 

 
ods. 7 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti služieb, 

elektronického obchodu“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

12. Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 

Správa: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

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

1 +  

2 +  

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

1 +  

2/HPM + 529, 111, 32 

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

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

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3/HPM + 519, 141, 20 

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

1 +  

2 +  

ods. 1 písm. (ac) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 519, 143, 9 

ods. 1 písm. (ad) ods. pôvodný text OH +  

ods. 1 písm. (ae) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 1 písm. (af) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie K ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 529, 111, 35 

odôvodnenie L ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: odporúčanie (text ako celok) HPM + 519, 114, 47 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 1 písm. p), ods. 1 písm q), ods. 1 písm. (ad), odôvodnenie K 
 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: ods. 1 písm. p) (druhá časť), ods. 1 písm. (ac), (druhá časť) ods. 1 písm. s) (tretia 
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časť), odôvodnenie K (druhá časť) 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

ods. 1 písm. h) 

1. časť: „zaviazať sa k spoločnému úsiliu o zvýšenú mobilitu medzi EÚ a partnerskými 

krajinami“ 

2. časť: „podporovať Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu pri vykonávaní dohody o 

liberalizácii vízového režimu a zabezpečiť, aby v budúcnosti neboli aktivované 

mechanizmy pozastavenia, najmä prostredníctvom úzkej spolupráce v policajnej a 

colnej oblasti s cieľom chrániť pred bezpečnostnými hrozbami, kriminalitou a 

prekročením povolenej dĺžky pobytu; začať dialóg o vízach s Arménskom, podporiť 

pokrok Azerbajdžanu pri vykonávaní dohody o zjednodušení udeľovania víz a 

dohody o readmisii s cieľom začať dialóg o vízach v budúcnosti a ukončiť rokovania 

o dohode o zjednodušení udeľovania víz a dohode o readmisii s Bieloruskom v 

prospech občanov, ak tieto krajiny dosiahnu významný pokrok v oblasti základných 

hodnôt a splnia presné podmienky stanovené v akčných plánoch liberalizácie 

vízového režimu“ 

 
ods. 1 písm. y) 

1. časť: „zdôrazniť, že cieľom Východného partnerstva je vytvoriť nevyhnutné podmienky 

pre úzke politické pridruženie“ 

2. časť: „a hospodársku integráciu vrátane účasti na programoch EÚ; znovu zdôrazniť, že 

dohody o pridružení s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou nepredstavujú 

konečný cieľ v ich vzťahoch s EÚ; opätovne uznať európske ambície týchto krajín; 

pripomenúť, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ a v súlade s Rímskou deklaráciou z 

25. marca 2017 môže každý európsky štát požiadať o členstvo v EÚ pod 

podmienkou, že spĺňa kodanské kritériá a zásady demokracie, dodržiava základné 

slobody a ľudské práva vrátane práv menšín a že dodržiava zásady právneho štátu; 

naliehať na členské štáty, aby sa v tejto súvislosti dohodli na ambicióznom vyhlásení 

na samite v roku 2017, ktorým stanovia príslušné dlhodobé ciele“ 

 
ods. 1 písm. (ae) 

1. časť: „uvítať návrhy Komisie týkajúce sa poskytnutia makrofinančnej pomoci partnerom a 

súčasne trvať na prísnej a účinnej podmienenosti spojenej s návrhmi, najmä pokiaľ 

ide o dodržiavanie zásad právneho štátu (vrátane nezávislého súdnictva), 

zabezpečenie riadnej správy vecí verejných (vrátane účinného boja proti korupcii 

a parlamentného systému viacerých strán) a ochranu ľudských práv a slobody médií; 

predložiť Parlamentu a Rade každých šesť mesiacov podrobnú písomnú správu o 

pokroku, ktorý už v týchto troch oblastiach dosiahli partneri, ktorí túto pomoc už 

využívajú“ okrem slov: „uvítať návrhy Komisie týkajúce sa poskytnutia 

makrofinančnej pomoci partnerom a súčasne“ 

2. časť: „uvítať návrhy Komisie týkajúce sa poskytnutia makrofinančnej pomoci partnerom a 

súčasne“ 

3. časť „vyzvať Komisiu, aby vypracovala nové programy makrofinančnej pomoci pre 

partnerské krajiny, ktoré úspešne dokončili minulé programy, aby túto podmienenosť 

systematicky stanovovala v budúcich návrhoch tejto pomoci, a zabezpečila jej prísne 

uplatňovanie, a to najmä v prípade Moldavska“ 

 
ods. 1 písm. (af) 
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1. časť: „požiadať Komisiu, Európsku investičnú banku a iné mnohostranné finančné 

inštitúcie, aby sa usilovali o úspešnú realizáciu Investičného plánu pre Európu a 

osobitného podporného mechanizmu pre krajiny Východného partnerstva, ktoré sa 

zaviazali vykonávať DP; požiadať o zriadenie trustového fondu pre Ukrajinu, 

Gruzínsko a Moldavsko na základe najlepších postupov nástrojov viacerých darcov, 

pričom sa zdôrazňuje, že tento trustový fond by sa mal sústrediť na súkromné a 

verejné investície, najmä na sociálnu a hospodársku infraštruktúru a na investície 

zamerané na zvýšenie kapacity absorpcie investícií, a na koordináciu 

medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodnú podporu darcov v praxi; 

zohľadniť možnosť usporiadať konferenciu darcov pre Ukrajinu na podporu jej 

humanitárnych potrieb vyvolaných konfliktom na východe krajiny a anexiou 

Krymu“ 

2. časť: „zabezpečiť, aby sa využívanie všetkých týchto európskych prostriedkov prísne 

kontrolovalo s cieľom predísť akémukoľvek zneužitiu“ 

 
odôvodnenie L 

1. časť: „keďže politika Východného partnerstva vychádza zo zvrchovaného práva každého 

partnera zvoliť si úroveň ambícií, ktoré chce dosiahnuť vo svojom vzťahu k EÚ“ 

2. časť: „keďže partneri, ktorí sa snažia o užšie vzťahy s EÚ, by mali mať možnosť 

spoľahnúť sa na väčšiu podporu a pomoc pri dosahovaní spoločne stanovených 

cieľov, ak spĺňajú platné reformné záväzky, a to v súlade so zásadou „viac za viac“ 

 

EFDD: 

ods. 1 písm. p) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ktorého vojenská prítomnosť regióne v posledných 

rokoch znepokojivo vzrástla, a to najmä prostredníctvom posilnených cielených 

reštriktívnych opatrení“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 1 písm. (ac) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a podporiť jej činnosť dodatočným financovaním“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie K 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane niektorých, ktoré vyvolala a stále aktívne 

podporuje Ruská federácia v rozpore s jej medzinárodnými záväzkami dodržiavať 

medzinárodný právny poriadok“ 

2. časť: tieto slová 

 

EFDD, ENF: 

ods. 1 písm. s) 

1. časť: „požadovať trvalú podporu činnosti, ktorú vykonávajú misie EÚ a OBSE v 

Gruzínsku, Moldavsku a na východnej Ukrajine, ako podstatných operácií na 

zabezpečenie mieru a bezpečnosti predovšetkým v prospech miestnych občanov“ 

2. časť: „zabezpečiť účinné vykonávanie mandátov týchto misií a vyzvať Rusko, aby 

zaručilo ich neobmedzený prístup“ 

3. časť „zvážiť podporu nasadenia ozbrojenej policajnej misie OBSE na východnej 

Ukrajine; premýšľať spolu s partnerskými krajinami o možnostiach posilnenej úlohy 

EÚ pri riešení týchto konfliktov, a to aj začatím ambicióznych plnohodnotných misií 

v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom posilniť 

bezpečnosť a stabilitu“ 
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13. Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo 

Návrh uznesenia: B8-0589/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0589/2017 (výbor ENVI) 

ods. 16 ods. pôvodný text OH/EH + 410, 255, 6 

ods. 28 ods. pôvodný text OH -  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 + 433, 213, 3 

2/EH + 372, 267, 21 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 271, 388, 4 

ods. 35 ods. pôvodný text OH/EH + 420, 222, 25 

od odseku 35 1 PPE  -  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 286, 361, 23 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 612, 33, 35 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: záverečné hlasovanie 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 16 

ECR, Verts/ALE: odseky 28, 35 

S&D: ods. 28 

GUE/NGL: odseky 28, 32, 35, 36 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 52 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a hospodárskeho rastu vo všeobecnosti“ 

2. časť: tieto slová 

 

Verts/ALE: 

ods. 29 

1. časť: „víta opatrenia zamerané na integráciu ekosystémových služieb do rozhodovania“ 

2. časť: „s poľutovaním však konštatuje, že v akčnom pláne chýba konkrétna iniciatíva na 

zabránenie čistej strate biodiverzity;“ 

 

Verts/ALE, S&D: 

ods. 32 

1. časť: „opätovne pripomína, že jednou zo šiestich hlavných priorít rozvoja vidieka v EÚ je 

obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom 

a lesným hospodárstvom, a to aj v oblastiach Natura 2000“ 

2. časť: „pripomína početné snahy aktérov v oblasti poľnohospodárstva, najmä v súvislosti s 

vykonávaním opatrení v oblasti ekologizácie zavedených v priebehu revízie SPP v 

roku 2013“ 

3. časť „zdôrazňuje, že podľa úvodných pripomienok Komisie je stále priskoro na meranie 

vplyvu týchto opatrení, pokiaľ ide o obnovu druhov a biotopov a zlepšenie 

biodiverzity;  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v jej štúdiách s cieľom čo najskôr 

poskytnúť informácie o vplyve opatrení v oblasti ekologizácie“ 

 

ECR, Verts/ALE 

ods. 36 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „najmä vlkov“, „na udržateľný rozvoj ekosystémov a 

obývaných vidieckych oblastí“, „a na ďalšie sociálno-hospodárske činnosti“ 

2. časť: „najmä vlkov“ 

3. časť „na udržateľný rozvoj ekosystémov a obývaných vidieckych oblastí“ 

4. časť „a na ďalšie sociálno-hospodárske činnosti“ 

5. časť: „s cieľom neohroziť udržateľný rozvoj vidieckych oblastí“ 
 

 

14. Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrhy uznesení: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0594/2017  (skupina ECR) 

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

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 568, 30, 78 

ods. 2 8V ENF  -  

ods. 6 9 ENF HPM - 127, 525, 26 

ods. 7 10V ENF  -  

ods. 8 11V ENF HPM - 119, 527, 27 

ods. 9 12V ENF HPM - 115, 527, 27 

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 501, 143, 26 

od odseku 10 2 GUE/NGL HPM - 67, 580, 21 

ods. 11 13V ENF  -  

od odseku 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

HPČ   

1/HPM + 323, 262, 85 

2/HPM + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

HPM + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPM - 283, 298, 83 

ods. 12 14 ENF  -  

ods. pôvodný text HPM + 536, 116, 15 

ods. 13 ods. pôvodný text HPM + 538, 102, 30 

ods. 14 15 ENF HPM - 132, 517, 27 

ods. pôvodný text HPM + 448, 190, 29 

od odseku 14 16 ENF  -  

ods. 15 ods. pôvodný text HPM + 508, 149, 15 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

od citácie 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

HPM + 387, 203, 77 

odôvodnenie D ods. pôvodný text HPM + 532, 58, 76 

odôvodnenie H ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 491, 124, 54 

od odôvodnenia J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

HPM + 389, 220, 54 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 438, 152, 71 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: PN 3, 4, 5, 6, 7, ods. 14, záverečné hlasovanie (B8-0595/2017) 

EFDD: odseky 1 (druhá časť), 10, 12, 13, 14, 15, odôvodnenie D, odôvodnenie H (druhá 

časť), PN 11, 12 

GUE/NGL: PN 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: PN 9, 15, záverečné hlasovanie (B8-0595/2017) 

PPE: ods. 14 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie  

ECR, PPE: ods. 14 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 1 

1. časť: „zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali spoločné 

európske hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ a v poľskej ústave“ 

2. časť: „a zaručiť základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie“ 

 
odôvodnenie H 

1. časť: „keďže odmietnutie poľskej vlády vykonať rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce 

sa ťažby dreva v Bielovežskom lese“ 

2. časť: „a dodržiavať predbežné opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúce sa 

navracania do Bieloruska sú jasnými príkladmi porušovania zmlúv EÚ zo strany 

Poľska“ 

 

ALDE: 

PN 6 
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1. časť: „vyzýva poľskú vládu, aby zaujala pevné stanovisko v súvislosti s právami žien a 

dievčat tým, že bude poskytovať bezplatnú a dostupnú antikoncepciu bez 

diskriminácie a zabezpečí dostupnosť núdzovej antikoncepcie bez lekárskeho 

predpisu“ 

2. časť: „v tejto súvislosti žiada, aby sa zrušil zákon, ktorým sa obmedzuje prístup žien a 

dievčat k núdzovej antikoncepcii“ 
 

Iné 

Julie Ward (skupina S&D) tiež podpísala PN 1, 4, 5, 6, 7. 

 


