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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. Uganda, zatknutie opozičných poslancov 

Návrhy uznesení: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-
0378/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0364/2018 

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo 

Návrhy uznesení: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-
0381/2018, B8-0382/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0371/2018 

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

ods. 10 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 10 
 

Iné 
Jordi Solé (skupina Verts/ALE) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0371/2018. 
 

 

3. Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu 

Návrhy uznesení: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-
0377/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0366/2018 

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

od odseku 9 1 GUE/NGL  -  

od odseku 10 2 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Iné 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0366/2018. 
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4. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom * 

Správa: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 541, 21, 17 

 

 

5. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 

úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I 

Správa: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 118 výbor HPM + 527, 51, 27 

vyhlásenia Komisie 119 výbor  +  

 

 

 

6. Jednotná digitálna brána ***I 

Správa: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

174 EFDD HPM - 55, 534, 18 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 173 výbor HPM + 539, 61, 17 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 174 
 

 

7. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní 

vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto 

povinnosti (Kosovo*)  ***I 
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Správa: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Hlasovanie: 

rozhodnutie začať 

medziinštitucionálne 

rokovania 

HPM + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ 

Návrhy uznesení: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-

0394/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0388/2018 

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

od odseku 3 4 ENF HPM - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL HPM - 177, 311, 137 

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 289, 329, 14 

od odôvodnenia C 1 ENF HPM - 82, 540, 9 

2 ENF HPM - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE EH + 354, 277, 3 

od odôvodnenia D 3 ENF HPM - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL HPM - 183, 309, 135 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: odôv. C (druhá časť) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

odôvodnenie C 

1. časť Text ako celok okrem slov: „a keďže“, „tieto situácie“ a „sú do istej miery 

nepredvídateľné a neodvrátiteľné;“ 

2. časť tieto slová 
 

 

9. Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín 

Návrhy uznesení: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-
0389/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0384/2018 

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) EH + 320, 277, 34 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Iné 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0384/2018. 
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10. Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve 

Správa: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 18 1 ENF  -  

ods. 20 2 ENF HPM - 76, 544, 5 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 -  

odôv. P 3 EFDD  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 597, 15, 25 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 2 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 33 

1. časť Text ako celok okrem slov: „rybárskeho výstroja a“ a „odpad, ktorý bol vyzbieraný 

počas čistenia, nebol zahrnutý do žiadneho systému spätnej náhrady nákladov a“ 

2. časť „rybárskeho výstroja a“ 

3. časť „odpad, ktorý bol vyzbieraný počas čistenia, nebol zahrnutý do žiadneho systému 

spätnej náhrady nákladov a“ 
 

 

11. Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa 

chemických látok, výrobkov a odpadu 

Návrh uznesenia: B8-0363/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0363/2018 

(výbor ENVI) 

ods. 12 1 Verts/ALE EH + 414, 213, 8 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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12. Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 

Správa: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 63 ods. pôvodný text OH/EH + 367, 250, 16 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 589, 12, 36 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

ods. 63 

 

 

13. Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ 

Správa: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 525, 32, 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín 

Správa: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 312, 300, 24 

od odseku 7 2 GUE/NGL HPM + 360, 243, 26 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 293, 329, 2 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 186, 443, 2 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 317, 282, 26 

2/HPM - 190, 415, 16 

3/EH + 324, 263, 44 

od odseku 34 1 PPE HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 36 3 GUE/NGL HPM + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL HPM + 311, 289, 31 

od odseku 39 5 GUE/NGL HPM - 97, 440, 94 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 210, 399, 22 

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. J ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 529, 34, 63 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

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

Verts/ALE: odseky 32 (druhá časť), 42 (druhá časť) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 8 

1. časť „pripomína, že zásada predbežnej opatrnosti je všeobecnou zásadou EÚ uvedenou 

v článku 191 ZFEÚ, že jej účelom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného 

prostredia prijímaním preventívnych rozhodnutí“ 

2. časť „v prípade rizika; pripomína, že zásada predbežnej opatrnosti sa zjavne neuplatňuje 

vo všeobecnom kontexte analýzy rizík pesticídov;“ 

 
odôvodnenie A 

1. časť „keďže hodnotenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 (ďalej len 

„nariadenie“) ukázalo,“  

2. časť „že ciele ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia nie sú úplne 

dosiahnuté a“ 

3. časť „že by sa mohli urobiť zlepšenia s cieľom dosiahnuť všetky ciele nariadenia;“ 

 
odôvodnenie C 

1. časť Text ako celok okrem slov:  „sa neukazuje byť uspokojivé a by“ 

2. časť tieto slová 

 
odôvodnenie J 

1. časť „keďže činnosť príslušných vnútroštátnych orgánov je zásadným faktorom, ktorý 

ovplyvňuje hodnotenie účinných látok; keďže pokiaľ ide o dostupnosť odborných 

znalostí a zamestnancov, v rámci členských štátov existujú výrazné rozdiely; keďže 

nariadenie a príslušné podporné právne požiadavky nie sú v členských štátoch 

vykonávané jednotne,“ 

2. časť „čo značné dôsledky na zdravie a životné prostredie;“ 

 

GUE/NGL: 

PN 1 

1. časť Text ako celok okrem slova: „najprísnejších“ 

2. časť toto slovo 
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Verts/ALE: 

ods. 16 

1. časť Text ako celok okrem slov: „v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Komisia vo svojom 

hodnotení všeobecného potravinového práva v rámci programu REFIT dospela k 

záveru, že EFSA je vysoko transparentný a vymieňa si údaje v rámci prísnych 

pravidiel dôvernosti stanovených spoluzákonodarcami;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 29 

1. časť Text ako celok okrem slova: „vždy“ 

2. časť toto slovo 

 
ods. 32 

1. časť „vyjadruje obavy v súvislosti s malým počtom nových látok, ktoré boli schválené,“  

2. časť „pričom boli zároveň z trhu stiahnuté ďalšie látky;“ 

3. časť „zdôrazňuje význam vhodného súboru nástrojov POR pre poľnohospodárov, ktorými 

sa zabezpečia dodávky potravín pre EÚ;“ 

 
ods. 42 

1. časť „víta výklad zásady predbežnej opatrnosti zo strany Komisie, ako je vyjadrený v 

hodnotení všeobecného potravinového práva v rámci programu REFIT, a síce že 

nejde o alternatívu k prístupu riadenia rizika, ale skôr o osobitnú formu riadenia 

rizika; pripomína, že tento názor podporujú aj rozhodnutia Súdneho dvora;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti posúdila, či sú hraničné kritériá stanovené v 

nariadení (ES) č. 1107/2009 vhodné na daný účel;“ 

 

S&D, Verts/ALE: 

ods. 5 

1. časť „je znepokojený skutočnosťou, že nariadenie sa nevykonáva efektívne“  

2. časť „a že v dôsledku toho sa jeho ciele v oblasti poľnohospodárskej produkcie, ako aj 

inovácie, v praxi nedosahujú;“ 

3. časť „zdôrazňuje, že čiastočne pre nízku mieru inovácie sa počet účinných látok 

pesticídov znižuje;“ 
 

 

15. Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu 

Správa: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 33 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 305, 279, 20 

ods. 37 ods. pôvodný text HPM - 248, 340, 4 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 42 ods. pôvodný text HPM + 347, 223, 36 

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 310, 279, 4 

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôvodnenie Q ods. pôvodný text OH/EH + 366, 188, 23 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 464, 69, 17 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D, Verts/ALE:   PN 1, odseky 37, 42 odôv. E (2. časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

odseky 37, 42 odôv. Q 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 poslancov: 

ods. 22 

1. časť Text ako celok okrem slov: „aby sa ukončili zámeny medzi súkromnými značkami a 

značkovými výrobkami;“ 

2. časť tieto slová 

 
odôvodnenie E 

1. časť Text ako celok okrem slov:  „za každých okolností alebo“ a „keďže podľa zistení 

Komisie zahrnutie praktiky do zoznamu v prílohe I k SNOP, ak je náležité, vedie 

k väčšej právnej istote, a tým aj spravodlivej hospodárskej súťaži medzi výrobcami 

na trhu;“ 

2. časť tieto slová 

 
odôvodnenie O 

1. časť „keďže všetci spotrebitelia v EÚ majú rovnaké práva a keďže z analýz vyplýva, že 

niektorí producenti a výrobcovia predávajú výrobky rozdielnej kvality pod tou istou 

značkou a s klamlivo rovnakým vzhľadom, pričom určité výrobky v niektorých 

krajinách obsahujú menej hlavnej zložky alebo zložky nižšej kvality, ktorými sa 

nahrádzajú zložky vyššej kvality; keďže tento problém je viac rozšírený v členských 

štátoch, ktoré pristúpili k EÚ od roku 2004;“ 
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2. časť „keďže z analýz vyplýva, že v niektorých prípadoch sa tie isté výrobky alebo 

výrobky s klamlivo rovnakým vzhľadom a s nižšou kvalitou alebo inou chuťou, 

konzistenciou či senzorickými vlastnosťami predávajú v rôznych krajinách za 

výrazne odlišné ceny; keďže, aj keď to nie je v rozpore so zásadami slobodného 

trhového hospodárstva a platnými pravidlami o označovaní alebo iným 

potravinovým právom, stále ide o zneužitie identity značky, a teda porušenie zásady, 

že ku všetkým spotrebiteľom sa pristupuje rovnako;“ 

 


