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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. Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97 

Návrhy uznesení: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-
0457/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0451/2018 

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda 

Mansúra 

Návrhy uznesení: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-
0469/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 322, 220, 56 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: záverečné hlasovanie (RC-B8-0456/2018) 
 

Iné: 

Frédérique Ries stiahla svoj podpis v súvislosti s návrhom uznesenia B8-0462/2018 a spoločným 

návrhom uznesenia RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde a Amjad Bashir stiahli svoj podpis v súvislosti so spoločným návrhom uznesenia RC-

B8-0456/2018. 
 

 

3. Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej 

oblasti Sin-ťiang 

Návrhy uznesení: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-
0466/2018, B8-0468/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0460/2018 

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania 
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Správa: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 534, 54, 15 

 

 

5. Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) ***I 

Správa: Axel Voss (A8-0320/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

195 EFDD  -  

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 196 výbor HPM + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu ***I 

Správa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

146 EFDD  -  

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 145 výbor HPM + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I 

Správa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 



P8_PV(2018)10-04(VOT)_SK.docx 5 PE 628.321 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 47 výbor HPM + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom 

na ľudské práva 

Návrhy uznesení: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0443/2018 

(výbor DEVE) 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 287, 249, 66 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 284, 247, 71 

3/EH + 283, 249, 71 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 281, 258, 66 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) EH + 301, 288, 17 

Návrh uznesenia B8-0472/2018 

(ECR) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  ↓  

Návrh uznesenia B8-0473/2018 

(PPE) 

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

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0474/2018rev 

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

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

B8-0443/2018 

ods. 10 

1. časť „opätovne potvrdzuje naliehavú potrebu konať účinným a súdržným spôsobom na 

všetkých úrovniach vrátane vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej, s cieľom 

účinne riešiť porušovanie ľudských práv nadnárodnými spoločnosťami, zabezpečiť 

prístup k prostriedkom nápravy, riešiť právne problémy vyplývajúce z nadnárodného 

charakteru činností podnikateľských podnikov a nadnárodných podnikov a rastúcej 

zložitosti globálnych hodnotových reťazcov a extrateritoriálneho rozmeru 

nadnárodných spoločností, ako aj súvisiacu neistotu, pokiaľ ide o zodpovednosť za 

porušovanie ľudských práv;“ 

2. časť: „opätovne potvrdzuje potrebu plného uplatňovania extrateritoriálnych záväzkov 

členských štátov, ako sa stanovuje v Maastrichtských zásadách, a opierajúc sa o 

rôzne nástroje Rady Európy, najmä o Európsky dohovor o ľudských právach 

(EDĽP); v širšom zmysle naliehavo vyzýva EÚ, aby prijala iniciatívy na zlepšenie 

prístupu k náprave v extrateritoriálnych prípadoch v súlade s odporúčaniami 

stanovenými v stanovisku FRA 2017;“ 

 
ods. 14 

1. časť Text ako celok okrem slov: „uznávanie extrateritoriálnych záväzkov štátov v oblasti 

ľudských práv“ a „a vytvorenie medzinárodných súdnych a mimosúdnych 

mechanizmov dohľadu a presadzovania“ 

2. časť: „uznávanie extrateritoriálnych záväzkov štátov v oblasti ľudských práv“ 

3. časť: „a vytvorenie medzinárodných súdnych a mimosúdnych mechanizmov dohľadu a 

presadzovania“ 
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ods. 19 

1. časť „znovu opakuje svoju výzvu určenú EÚ a jej členským štátom, aby sa skutočne a 

konštruktívne zapájali do týchto rokovaní a do medzivládneho procesu“ 

2. časť: „zameraného na zavŕšenie mandátu otvorenej medzivládnej pracovnej 

skupiny“ zdôrazňuje prvoradý význam konštruktívneho príspevku EÚ k dosiahnutiu 

záväznej dohody, ktorá bude účinne riešiť zodpovednosť podnikov za porušovanie 

ľudských práv a súvisiace problémy;“ 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
ods. 10 

1. časť „opätovne potvrdzuje naliehavú potrebu konať účinným a súdržným spôsobom na 

všetkých úrovniach vrátane vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej, s cieľom 

účinne riešiť porušovanie ľudských práv nadnárodnými spoločnosťami, zabezpečiť 

prístup k prostriedkom nápravy, riešiť právne problémy vyplývajúce z nadnárodného 

charakteru činností podnikateľských podnikov a nadnárodných podnikov a rastúcej 

zložitosti globálnych hodnotových reťazcov a extrateritoriálneho rozmeru 

nadnárodných spoločností, ako aj súvisiacu neistotu, pokiaľ ide o zodpovednosť za 

porušovanie ľudských práv;“ 

2. časť: „opätovne potvrdzuje potrebu plného uplatňovania extrateritoriálnych záväzkov 

členských štátov, ako sa stanovuje v Maastrichtských zásadách, a opierajúc sa o 

rôzne nástroje Rady Európy, najmä o Európsky dohovor o ľudských právach 

(EDĽP); v širšom zmysle naliehavo vyzýva EÚ, aby prijala iniciatívy na zlepšenie 

prístupu k náprave v extrateritoriálnych prípadoch v súlade s odporúčaniami 

stanovenými v stanovisku FRA 2017;“ 

 
ods. 14 

1. časť Text ako celok okrem slov: „uznávanie extrateritoriálnych záväzkov štátov v oblasti 

ľudských práv“ a „a vytvorenie medzinárodných súdnych a mimosúdnych 

mechanizmov dohľadu a presadzovania“ 

2. časť: „uznávanie extrateritoriálnych záväzkov štátov v oblasti ľudských práv“ 

3. časť: „a vytvorenie medzinárodných súdnych a mimosúdnych mechanizmov dohľadu a 

presadzovania“ 

 

ods. 19 

 

1. časť „znovu opakuje svoju výzvu určenú EÚ a jej členským štátom, aby sa skutočne a 

konštruktívne zapájali do týchto rokovaní a do medzivládneho procesu“ 

2. časť: „zameraného na zavŕšenie mandátu otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny 

zdôrazňuje prvoradý význam konštruktívneho príspevku EÚ k dosiahnutiu záväznej 

dohody, ktorá bude účinne riešiť zodpovednosť podnikov za porušovanie ľudských 

práv a súvisiace problémy;“ 

 
 

 

9. Situácia v Jemene 

Návrhy uznesení: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-

0449/2018, B8-0450/2018 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0444/2018 

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

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 546, 41, 10 

2/HPM + 353, 217, 33 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. T ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: ods. 20 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 23 

1. časť „vyhradzuje si právo venovať sa tejto záležitosti až dovtedy, kým rokovania 

neprinesú riešenie; odporúča, aby Podvýbor pre ľudské práva monitoroval vývoj v 

oblasti ľudských práv v Jemene“ 

2. časť: „a vypracoval správu o porušovaní ľudských a občianskych práv v krajine“ 

 

PPE: 
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ods. 20 

1. časť „vyzýva Radu, aby účinne presadzovala dodržiavanie medzinárodného 

humanitárneho práva, ako je stanovené v príslušných usmerneniach EÚ; 

predovšetkým opätovne zdôrazňuje, že všetky členské štáty EÚ musia prísne 

uplatňovať pravidlá stanovené v spoločnej pozícii 2008/944/SZBP; pripomína v tejto 

súvislosti uznesenia Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 a 30. novembra 

2017 o situácii v Jemene; 

2. časť: „naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby sa v tejto súvislosti zdržali predaja 

zbraní a akéhokoľvek vojenského vybavenia do Saudskej Arábie, Spojených 

arabských emirátov a ktorémukoľvek členovi medzinárodnej koalície, ako aj 

jemenskej vláde a ostatným stranám tohto konfliktu;“ 

 

PPE, ECR: 

odôvodnenie T 

1. časť „keďže na väčšinu útokov, ktoré ozbrojené sily Spojených štátov vykonali v Jemene, 

boli použité bezpilotné lietadlá;“ 

2. časť: „keďže rozhodnutia doplniť zoznamy cieľov operácií bezpilotných lietadiel o určité 

osoby sa často prijímajú bez súdnych rozhodnutí alebo príkazov; keďže zacielenie 

na určité osoby a ich následné usmrtenie prebieha sa za určitých okolností môže 

považovať za protizákonné zabitie;“ 
 

 

10. Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ 

Návrh uznesenia: B8-0400/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0400/2018  (výbor CONT) 

ods. 1 ods. pôvodný text HPM + 473, 100, 28 

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 445, 131, 23 

ods. 9 ods. pôvodný text HPM + 433, 155, 14 

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 485, 74, 33 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 448, 132, 16 

2/HPM + 380, 187, 19 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 410, 84, 77 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: odseky 1, 8, 9, 10, 12, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odseky 8, 12 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 12 

1. časť Text ako celok okrem slov: „aby zvážila presunutie zodpovednosti colných orgánov 

z vnútroštátnej na úroveň EÚ, pokiaľ ide o“ 

2. časť: tieto slová 

 


