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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 vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť 

Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) 

*** 

Odporúčanie: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou 

republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** 

Odporúčanie: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií 

pri poľnohospodárskych výrobkoch *** 

Odporúčanie: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Európska stratégia podpory bielkovinových plodín 

Správa: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 542, 33, 109 

 

 

5. 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 
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Správa: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 66 výbor HPM + 574, 79, 32 

 

 

6. 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 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 67 výbor HPM + 343, 172, 170 

 

 

7. Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických 

nadácií *** 

Správa: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 17 výbor HPM + 561, 89, 36 

Návrh legislatívneho aktu 

Text ako celok 17ZČ výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-6                

9-16 

výbor  ↓  

článok 1 – pododsek 1 

– bod 1 

nariadenie  (EÚ, 

Euratom) č. 1141/2014 

článok 3 –  odsek 1 – 

písmeno b – pododsek 

1 

19 EFDD HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

článok 1 – pododsek 1 

– bod 2 

nariadenie  (EÚ, 

Euratom) č. 1141/2014 

článok 17 –  odsek 4 

23V EFDD HPM ↓  

článok 1 – pododsek 1 

– bod 4 

nariadenie  (EÚ, 

Euratom) č. 1141/2014 

článok 19 –  odsek 1 – 

pododsek 1 – zarážka 

1 

20 EFDD HPM ↓  

7 =  

17ZČ = 

výbor HPM ↓  

článok 1 – pododsek 1 

– bod 4 

nariadenie  (EÚ, 

Euratom) č. 1141/2014 

článok 19 –  odsek 1 – 

pododsek 1 – zarážka 

2 

21 EFDD HPM ↓  

8 výbor HPM ↓  

17ZČ výbor  ↓  

článok 1 – pododsek 1 

– bod 4 

nariadenie  (EÚ, 

Euratom) č. 1141/2014 

článok 19 –  odsek 1 

ods. pôvodný text HPM ↓  

článok 2 ods. 1 22 EFDD HPM ↓  

17ZČ výbor  ↓  

od odôvodnenia 1 18 EFDD HPM ↓  

odôvodnenie 4 24 EFDD HPM ↓  

ods. pôvodný text HPM ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: PN 7, 8, 23; odôvodnenie 4; článok 1 ods. 1 bod 4 
 

Iné: 

Korigendum k PN 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Energetická hospodárnosť budov ***I 
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Správa: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

87 EFDD HPM - 42, 604, 35 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 88 výbor HPM + 546, 35, 96 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 87 
 

 

9. Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu 

Správa: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 363, 299, 16 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 421, 255, 4 

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 17 3 PPE  -  

ods. 20 ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 27 4 PPE EH - 294, 376, 9 

od odseku 32 5 PPE  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 38 2 ECR  -  

ods. pôvodný text OH/EH + 377, 303, 2 

od odseku 38 6 PPE  +  

ods. 40 1 S&D  +  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 367, 303, 15 

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 367, 316, 2 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 583, 35, 68 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 13, 20, 38 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 7 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že čiastkový cieľ dosiahnutia dobrého stavu 

útvarov povrchových vôd do roku 2020 sa nedosiahne“ 

2. časť: „pre tlak v dôsledku znečistenia, zásahov do morfológie vodných tokov a 

nadmerného odčerpávania veľkými derivačnými kanálmi vodnými elektrárňami;“ 

 
 

ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem: „ak nie sú k dispozícii dostatočné vedecké údaje [...] ako aj 

dodržiavaním zásady predbežnej opatrnosti; 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 23 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 44 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vytvorením oblastí, v ktorých je zakázaná prevádzka 

vodných elektrární, a zabezpečením udržiavania ekologických tokov pozdĺž riek“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 46 
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1. časť: „vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili mieru využívania riešení 

environmentálnych problémov, najmä v prípadoch, keď existujú technické riešenia, 

ktoré ešte nie sú úplne rozvinuté“ 

2. časť: „ako je zníženie miery používania amoniaku v poľnohospodárstve;“ 
 

 

10. Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ 

Správa: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 13 1 viac ako 76 

poslancov 

HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 322, 1 

ods. 22 ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 3 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. 26 4 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. 27 2 viac ako 76 

poslancov 

EH - 318, 352, 6 

od odseku 32 5 viac ako 76 

poslancov 

EH - 301, 346, 30 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 523, 97, 56 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

ods. 22 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 poslancov: 

PN 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „povinnosti týkajúce sa“ a „prostredníctvom záväzných 

opatrení“  

2. časť: tieto slová 

 
ods. 6 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane kvót“  

2. časť: tieto slová 
 

11. Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora 

Návrh uznesenia: B8-0183/2018 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0183/2018 

(výbor FEMM) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

 +  

 

12. Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a 

Európskeho rozvojového fondu 

Správa: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 523, 73, 78 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 32 

13. Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín 

Správa: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 340, 282, 46 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 638, 16, 21 

2/HPM + 362, 300, 11 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 328, 324, 16 

ods. 36 1 viac ako 76 

poslancov 

EH + 416, 227, 29 

odôv. Y ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 384, 253, 27 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ALDE: ods. 27 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

odôv. Y 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 poslancov: 

ods. 24 

1. časť: „vyzýva veriteľské štáty, aby poskytovali viac grantového financovania cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja a dodržali svoj dlhodobý sľub poskytovať 0,7 % HND ako 

oficiálnu rozvojovú pomoc; vyzýva ich, aby toto financovanie poskytovali radšej 

formou grantov, ako formou pôžičiek, ak vyjde v hodnotiacich správach najavo, že 

zhoršenie verejných financií trvalým spôsobom ohrozuje dosiahnutie cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja;“ 

2. časť: „okrem toho naliehavo žiada veriteľské krajiny, aby zaviedli inovatívne a 

diferencované nové zdroje financovania na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja, ako napríklad daň z transakcií v cudzej mene a daň z finančných transakcií, 

ktoré môžu prispieť k udržateľnosti dlhu každej krajiny, a to najmä v čase finančnej 

krízy;“ 

 
ods. 27 

1. časť: „súhlasí so zásadami Konferencie OSN pre obchod a rozvoj týkajúcimi sa 

zodpovednej politiky poskytovania úverov, ktoré zdôrazňujú najmä spoločnú 

zodpovednosť veriteľov a dlžníkov (zásady konferencie UNCTAD pre zodpovedné 

poskytovanie a získavanie štátnych úverov), ako aj s nevyhnutnou parlamentnou 

kontrolou finančných operácií, a žiada, aby Európska únia podporila ich zavedenie 

do praxe;“ 

2. časť: „domnieva sa, že zásady konferencie UNCTAD pre zodpovedné poskytovanie a 

získavanie úverov by sa mali zmeniť na právne záväzné a vykonateľné nástroje;“ 
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ods. 29 

1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné dohodnúť medzinárodné záväzné pravidlá na riešenie 

nemorálnych a nelegitímnych dlhov;“ domnieva sa preto, že reštrukturalizáciu dlhu 

mal sprevádzať nezávislý audit dlhu ako spôsob odlišovania nelegitímnych a 

nemorálnych pôžičiek od iných pôžičiek;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že nelegitímne a nemorálne pôžičky by mali byť zrušené;“ 

 
ods. 32 

1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné riešiť dlhovú krízu spravodlivým, rýchlym a 

udržateľným spôsobom prostredníctvom zriadenia medzinárodného mechanizmu 

riešenia dlhov vychádzajúceho z plánu UNCTAD na riešenie štátnych dlhov“  

2. časť: „a z myšlienky takzvanej Stiglitzovej komisie vytvoriť medzinárodný súd pre 

reštrukturalizáciu dlhov (International Debt Restructuring Court, IDRC);“ 
 

 

14. Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ 

Správa: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 ENF HPM - 81, 566, 13 

hlasovanie: uznesenie výboru REGI (text ako 

celok) 

HPM + 506, 71, 45 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1 

 


