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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 

 



P8_PV(2017)11-16(VOT)_SK.docx 2 PE 613.723 

1. Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Muhammada Zína al-Ábidína 

Návrhy uznesení: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-
0640/2017, B8-0642/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

od odseku 2 7 GUE/NGL HPM - 115, 447, 34 

od odseku 6 6 GUE/NGL HPM - 97, 500, 9 

od odseku 8 3 Verts/ALE HPM - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE HPM - 94, 497, 16 

od odôvodnenia N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL HPM - 103, 463, 42 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 3, 4 

GUE/NGL: PN 5, 6, 7 
 

 

2. Teroristické útoky v Somálsku 

Návrhy uznesení: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0600/2017 

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

od odseku 2 2 GUE/NGL HPM - 98, 461, 50 

od odseku 4 3 GUE/NGL HPM - 253, 348, 8 

od odôvodnenia D 1 GUE/NGL HPM - 102, 481, 27 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1, 2, 3 
 

 

3. Madagaskar 

Návrhy uznesení: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-
0647/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0641/2017 

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

od odseku 2 1 GUE/NGL  -  

od odseku 10 2 GUE/NGL EH - 246, 349, 6 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0641/2017  ECR  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za 

posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej 

krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov 

(prepracované znenie) ***I 

Správa: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Hlasovanie: 

rozhodnutie o začatí 

medziinštitucionálnyc

h rokovaní 

HPM + 390, 175, 44 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: 
 

Iné 

O hlasovanie požiadali poslanci, ktorí dosiahli strednú prahovú hodnotu (podľa článku 69c 

rokovacieho poriadku). 
 

 

5. Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) 

*** 

Odporúčanie: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 511, 57, 40 

 

 

 

6. Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom 

(uznesenie) 
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Správa: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 473, 57, 79 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 2 
 

 

7. Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja 

Správa: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 368, 210, 26 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 419, 97, 85 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 57 

1. časť: „opakuje svoju výzvu na presadzovanie zákonnej migrácie v súlade s odporúčaniami 

akčného plánu z Valletty;“ 

2. časť: „zdôrazňuje ďalej, že rozvojová pomoc by nemala byť podmienená spoluprácou v 

otázkach migrácie;“ 
 

 

8. Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2016 

Správa: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

6 Verts/ALE HPČ   

1/EH + 364, 239, 1 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 -  

od odseku 14 2 EFDD HPM - 174, 384, 49 

ods. 15 3 = 

12 = 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

od odseku 15 13 GUE/NGL  -  

ods. 17 4 EFDD  -  

ods. 22 5 = 

14 = 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

ods. 26 8 Verts/ALE HPČ   

1/HPM + 570, 25, 14 

2 +  

od odseku 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

od odseku 29 9 Verts/ALE HPČ   

1/HPM + 379, 199, 26 

2/HPM - 155, 430, 18 

od odseku 33 10 Verts/ALE EH + 312, 259, 36 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 501, 28, 72 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 2 

ENF: PN 8 (prvá časť), 9 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

PN 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „alebo absencia konečných výsledkov“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 9 

1. časť: „vyzýva ombudsmanku, aby ďalej prešetrila postupy v agentúrach EÚ s osobitným 

zameraním na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsku chemickú 

agentúru, pokiaľ ide o dokumenty týkajúce sa spoločnosti Monsanto a možné 

dôsledky z hľadiska mlčanlivosti a konfliktu záujmov,“ 
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2. časť: „ako aj ich celkovej povesti;“ 

 

ENF: 

PN 8 

1. časť: „víta praktické odporúčania ombudsmanky týkajúce sa interakcie úradníkov verejnej 

správy s lobistami; naliehavo vyzýva ombudsmanku na zvýšenie informovanosti 

o týchto odporúčaniach medzi zamestnancami všetkých inštitúcií EÚ 

prostredníctvom vzdelávacích školení, seminárov a súvisiacich podporných opatrení 

a vyzýva všetky inštitúcie EÚ na vykonávanie kódexu dobrej správnej praxe 

ombudsmanky a opatrení Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku (RDKT) v 

oblasti transparentnosti; opakuje svoju výzvu na účinné zlepšenie kódexu dobrej 

správnej praxe“ 

2. časť: „prostredníctvom prijatia príslušného záväzného nariadenia počas tohto 

legislatívneho obdobia;“ 
 

 

9. Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia 

Návrh uznesenia: B8-0590/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0590/2017 (výbor ENVI) 

ods. 14 ods. pôvodný text OH/EH + 396, 200, 9 

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

ods. 26 ods. pôvodný text OH/EH + 352, 242, 10 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odseky 14, 25 

PPE: ods. 26 
 

 

10. Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a 

rastu 

Správa: Javi López (A8-0340/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 479, 56, 67 

2/HPM + 280, 277, 44 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 267, 305, 30 

ods. 7 ods. pôvodný text OH -  

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 292, 262, 49 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 432, 140, 30 

2/HPM + 271, 323, 4 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 18 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 300, 292, 9 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 476, 102, 22 

2/HPM - 236, 333, 29 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 439, 112, 42 

2/HPM - 269, 309, 16 

ods. 37 ods. pôvodný text OH -  

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 438, 135, 13 

2/HPM + 284, 284, 11 

ods. 39 ods. pôvodný text HPM - 249, 313, 21 

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/EH + 282, 280, 9 

ods. 49 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 312, 262, 2 

ods. 51 ods. pôvodný text HPM - 254, 296, 24 

ods. 60 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 520, 30, 27 

2/HPM + 273, 214, 84 

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 494, 60, 18 

2/HPM + 287, 252, 33 

ods. 72 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 531, 28, 12 

2/HPM - 229, 314, 21 

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 430, 75, 60 

2/HPM + 289, 269, 10 

odôvodnenie L ods. pôvodný text HPM - 261, 267, 34 

odôvodnenie R ods. pôvodný text HPM - 249, 269, 46 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 386, 102, 51 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 1, odseky 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, odôvodnenia L, R 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Poslanci: odseky 7, 8, 37, 39, 51, odôvodnenia L, R 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Poslanci: 

ods. 5 
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1. časť: „žiada Komisiu a členské štáty, aby v súlade so svojimi právomocami vyhodnotili 

výkonnosť a výsledky koordinácie hospodárskej politiky, berúc do úvahy vývoj 

sociálneho pokroku a sociálnej spravodlivosti v EÚ; poznamenáva, že európsky 

semester neuprednostňoval dosahovanie týchto cieľov a znižovanie nerovností;“ 

2. časť: „naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila proces koordinácie politík s cieľom lepšie 

monitorovať, predchádzať a naprávať negatívne trendy, ktoré by mohli zvýšiť 

nerovnosti a oslabiť sociálny pokrok alebo negatívne ovplyvniť sociálnu 

spravodlivosť, a v prípade potreby zaviesť preventívne a nápravné opatrenia; 

domnieva sa, že v európskom semestri by sa mali zvážiť a zahrnúť do neho 

konkrétne politiky zamerané na boj proti hospodárskej nerovnosti;“ 

 
ods. 6 

1. časť: „vyjadruje presvedčenie, že sociálne opatrenia sa môžu v niektorých prípadoch 

považovať za zmierňujúce opatrenia a mali by sa doplniť hospodárskymi politikami 

a sociálne zodpovednými štrukturálnymi reformami s cieľom dosiahnuť pozitívny, 

dlhodobý a udržateľný hospodársky rast a štrukturálne znižovanie trendu v 

nerovnosti v strednodobom a dlhodobom horizonte;“ 

2. časť: „domnieva sa, že sociálna hodnotiaca tabuľka spoločnej správy o zamestnanosti 

môže zohrávať v európskom semestri významnejšiu úlohu ako „systém včasného 

varovania“ pre nadmerné sociálne nerovnováhy;“ 

 
ods. 12 

1. časť: „opakuje svoju výzvu na zriadenie skutočného európskeho piliera sociálnych práv, 

ktorý podporí vzostupnú konvergenciu, pri zohľadnení rozdelenia právomocí 

stanovených v zmluvách, a budovanie hlbšieho a spravodlivejšieho sociálneho 

rozmeru HMÚ,“ 

2. časť: „s potrebnými legislatívnymi, inštitucionálnymi a finančnými prostriedkami na 

zabezpečenie sociálneho pokroku pre občanov EÚ, ako aj rovnakých podmienok, 

ako budúcej etapy procesu európskej integrácie; vyzýva Komisiu, aby predložila 

konkrétny „plán na dokončenie sociálneho rozmeru HMÚ“;“ 

 
ods. 13 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje úsilie spolupracovať s členskými štátmi pri 

dosahovaní všetkých cieľov stratégie Európa 2020 vrátane znižovania chudoby a 

sociálneho vylúčenia o 20 miliónov a aby zosúladila rozsah pôsobnosti stratégie 

Európa 2020 s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a teda aby 

medzi svoje ciele začlenila aj boj proti nerovnosti a extrémnej chudobe; žiada 

Komisiu, aby naďalej venovala veľkú pozornosť vykonávaniu cieľov stratégie 

Európa 2020“ 

2. časť: „a aby zohľadnila hodnotiacu tabuľku Eurostatu o hlavných ukazovateľoch stratégie 

Európa 2020, a to aj v rámci postupu európskeho semestra a odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny;“ 

 
ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „prinajmenšom 21 miliárd EUR“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 35 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva členské štáty a Komisiu, aby navrhli spoločný 

prístup členských štátov, pokiaľ ide o zavedenie systému minimálneho príjmu 

vrátane úrovní primeranosti a spôsobov, ako zlepšiť nepoberanie zo strany 

príjemcov, s cieľom podporiť ľudí s nedostatočnými príjmami, zabezpečiť rovnaký 

prístup ku vysokokvalitným, dostupným a integrovaným sociálnym, zdravotníckym, 

vzdelávacím a voľnočasovým službám, bojovať proti chudobe a podporiť sociálnu 

integráciu;“ a „regióny“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 38 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 45 

1. časť: „žiada vykonávanie antidiskriminačnej politiky, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri 

zabezpečovaní rovnakých pracovných príležitostí a pri podporovaní sociálneho 

začlenenia;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby odblokovali antidiskriminačnú smernicu;“ 

 
ods. 49 

1. časť: „povzbudzuje členské štáty, aby zlepšili svoje systémy sociálneho zabezpečenia 

(vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie, dôchodky a transfery) na základe sociálnych 

záruk na vysokej úrovni“ 

2. časť: „s cieľom dosiahnuť komplexnú ochranu ľudí, berúc do úvahy nové sociálne riziká a 

zraniteľné skupiny, ktoré vznikli v dôsledku finančnej, hospodárskej a následne 

sociálnej krízy, ktorým museli čeliť členské štáty;“ 

 
ods. 60 

1. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili boj proti chudobe, najmä u detí, a 

to stanovením cieľov na zníženie detskej chudoby, preskúmaním koordinovaného 

vykonávania odporúčania o investovaní do detí“ 

2. časť: „a prostredníctvom vytvorenia záruky pre deti;“ 

 
ods. 68 

1. časť: „je znepokojená nárastom miery chudoby, najmä u žien, a skutočnosťou, že ide 

predovšetkým o osamelé matky a mladé a staršie ženy, ktoré sú zasiahnuté 

chudobou; zdôrazňuje, že zníženie úrovne chudoby o 20 miliónov ľudí do roku 2020 

možno dosiahnuť pomocou politík zameraných na boj proti chudobe a aktívnymi 

politikami trhu práce, ktoré sú založené na uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti 

zameranom v prvom rade na zvyšovanie a podporu účasti žien na trhu práce; 

konštatuje, že chudoba sa aj naďalej meria na základe kumulovaného príjmu 

domácnosti, čo predpokladá, že všetci členovia domácnosti zarábajú rovnako a 

zdroje sa rozdeľujú rovnomerne;“ 

2. časť: „požaduje individualizované práva a výpočty na základe individuálnych príjmov, 

aby sa odhalil skutočný rozsah chudoby žien;“ 

 
ods. 72 

1. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali skutočné opatrenia proti vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam a daňovým podvodom ako dôležitý prostriedok znižovania 

hospodárskych nerovností a zlepšovania výberu príjmov z daní v členských štátoch;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby podporila vytvorenie medzivládneho orgánu OSN pre 

spoluprácu v oblasti daní a aby iniciovala diskusie o európskom finančnom registri;“ 

 
ods. 73 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „pre zdravotníctvo, bývanie, sociálne služby, 

zamestnanosť a služby vzdelávania“ a „prípadne ďalšia koordinácia, aproximácia a 

harmonizácia“ 

2. časť: tieto slová 

 


