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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
viac ako 38 poslancov nízka prahová hodnota (aspoň 38 poslancov)
viac ako 76 poslancov stredná prahová hodnota (aspoň 76 poslancov)
viac ako 151 poslancov vysoká prahová hodnota (aspoň 151 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť 
Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I

Správa: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 602, 47, 32

2. Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskom v súvislosti s činnosťami 
vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánsku 
***

Odporúčanie: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: schválenie HPM + 601, 68, 25

3. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kirgizskom (pristúpenie 
Chorvátska) ***

Odporúčanie: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: schválenie HPM + 620, 48, 27

4. Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskom

Správa: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

schválenie bez hlasovania (článok 113 ods. 6 rokovacieho poriadku)

5. Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave

Správa: Wim van de Camp (A8-0425/2018)
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 585, 85, 26

6. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I

Správa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

článok 1 odsek 1 bod 1 
od písm. b

smernica 2006/1/ES 
článok 2 ods. 2 od 

písm. b

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

HPM - 329, 355, 8

článok 1 ods. 1 bod 2
smernica 2006/1/ES 
článok 3 od odseku 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

HPM + 349, 343, 6

článok 1 ods. 1 od 
bodu 3

smernica 2006/1/ES 
od článku 5

29=
35=

S&D
GUE/NGL

HPM - 341, 352, 3

článok 1 ods. 1 od 
bodu 3

smernica 2006/1/ES 
od článku 5

30=
36=

S&D
GUE/NGL

HPM - 325, 370, 3

od článku 1 nariadenie 
(ES) č. 1071/2009

článok 6 ods. 1 
pododsek 3 písm. b od 

bodu v

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

HPM - 312, 376, 9

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 340, 316, 38

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D: PN 28, 29, 30, 31, 32

Iné
PN 27 bol vyhlásený za neprípustný.

7. Dočasné zrušenie colných preferencií v určitých dohodách uzavretých medzi EÚ a 
určitými tretími krajinami ***I

Správa: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

predbežná dohoda 40 výbor HPM + 544, 58, 94

spoločné vyhlásenie 41 výbor +

8. Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti   ***I

Správa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – hlasovanie 

v blokoch

1-61 výbor +

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 596, 44, 57

9. Zmena štatútu Európskej investičnej banky *

Správa: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: návrh 
rozhodnutia Rady

HPM + 591, 43, 59

10. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente

Správa: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 6 ods. pôvodný text

2/HPM + 573, 84, 36
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 13 ods. pôvodný text

2/EH - 311, 371, 7

HPČ

1 +

ods. 17 ods. pôvodný text

2/EH + 361, 303, 31

HPČ

1 +

ods. 20 ods. pôvodný text

2/EH + 385, 266, 37

ods. 21 ods. pôvodný text OH/EH + 360, 288, 39

HPČ

1 +

2/HPM + 362, 303, 14

ods. 24 ods. pôvodný text

3/EH + 414, 231, 43

HPČ

1 +

ods. 27 ods. pôvodný text

2/EH + 373, 309, 12

HPČ

1 +

ods. 28 ods. pôvodný text

2/EH + 363, 317, 10

HPČ

1/HPM + 568, 83, 37

ods. 33 ods. pôvodný text

2/HPM + 347, 289, 50

ods. 34 ods. pôvodný text HPM + 441, 210, 37

ods. 35 ods. pôvodný text HPM + 329, 322, 40

ods. 36 ods. pôvodný text HPM + 405, 224, 60
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 39 ods. pôvodný text HPM + 433, 176, 68

HPČ

1 +

ods. 41 ods. pôvodný text

2/EH + 366, 312, 16

ods. 45 ods. pôvodný text OH/EH + 369, 303, 18

HPČ

1 +

ods. 50 ods. pôvodný text

2/EH + 430, 204, 53

2 ALDE +odôv. J

ods. pôvodný text OH ↓

odôv. S ods. pôvodný text HPM + 568, 71, 48

odôv. U ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

odôv. V ods. pôvodný text

2 -

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 492, 126, 75

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D: odôv. S ods. 6 (2. časť), 24 (2. časť), 34, 35, 36
EFDD: ods. 33, 34, 35, 39

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ALDE: odôv. J
PPE: odôv. U ods. 21, 34, 35, 36, 39, 45

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 6
1. časť „chváli mužské a ženské vzory rodovej rovnosti, ako aj iniciatívy tak v 

administratíve, ako aj na politickej úrovni Európskeho parlamentu, ktoré aktívne 
prispievajú k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí;“

2. časť „ďalej nabáda na presadzovanie rôznych vzorov v záujme prekonania všetkých 
druhov rodových stereotypov;“

PPE:
odôv. V
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1. časť Text ako celok okrem slov: „mužov“
2ème partie tieto slová

ods. 13
1. časť Text ako celok okrem slov: „najmä globálne hnutie Ni Una Menos,“
2. časť tieto slová

ods. 17
1. časť „víta skutočnosť, že väčšina parlamentných výborov prijala akčné plány pre 

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri svojej práci a mnohé z nich ich už 
predložili Sieti pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; preto vyzýva aj niekoľko 
zvyšných výborov, aby túto prax nasledovali; berie však na vedomie rôznorodosť 
týchto plánov a ich nedostatočné vykonávanie; vyzýva na prijatie spoločného 
akčného plánu pre rodovú rovnosť pre Európsky parlament, ktorý by mal obsahovať 
aspoň ustanovenia týkajúce sa rovnakého rodového zastúpenia vo všetkých 
parlamentných činnostiach a všetkých orgánoch Európskeho parlamentu, zavedenie 
rodového hľadiska do všetkých jeho politických činností a do jeho pracovnej 
organizácie a používanie rodovo neutrálneho jazyka vo všetkých dokumentoch; 
preto žiada, aby sa zodpovedajúcim spôsobom zmenil rokovací poriadok;“

2. časť „preto žiada, aby sa zodpovedajúcim spôsobom zmenil rokovací poriadok;“

ods. 20
1. časť „vyzýva na užšiu spoluprácu medzi výbormi zameranú na zavedenie skutočného 

rodového rozmeru do ich správ a zdôrazňuje, že je dôležité, aby všetky parlamentné 
výbory preukázali, že rešpektujú právomoci Výboru pre práva žien a rodovú 
rovnosť, a to tak, že prijmú pozmeňujúce návrhy týkajúce sa uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti, ktoré predložil výbor,“

2. časť „ a že budú spolupracovať s cieľom predchádzať sporom o právomoci;“

ods. 27
1. časť Text ako celok okrem slova: „povinného“
2. časť toto slovo

ods. 28
1. časť Text ako celok okrem slov: „vo všetkých oblastiach politiky“
2. časť tieto slová

ods. 33
1. časť Text ako celok okrem slov: „prostredníctvom tzv. zipsových zoznamov alebo iných 

metód, ako sú paritné zoznamy“
2. časť tieto slová

ods. 41
1. časť Text ako celok okrem slova: „povinné“
2. časť toto slovo

ods. 50
1. časť „vyzdvihuje pokrok dosiahnutý na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu, 

pokiaľ ide o zlepšenie rodovej rovnosti na pozíciách vyššieho a stredného 
manažmentu, poznamenáva však, že napriek skutočnosti, že väčšina úradníkov 
Európskeho parlamentu sú ženy, ich zastúpenie na pozíciách vyššieho a stredného 
manažmentu je stále veľmi nízke: a konci roka 2017 15,4 % generálnych riaditeľov, 
30,4 % riaditeľov a 36,2 % vedúcich oddelení na generálnom sekretariáte 
Parlamentu boli ženy;“
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2. časť „pripomína preto, aby sa pri výbere medzi uchádzačmi s rovnakým profilom (prax, 
kvalifikácia atď.) uprednostnilo menej zastúpené pohlavie;“

S§D, PPE:
ods. 24
1. časť Text ako celok okrem slov: „povinného“ a „c) posilnenie výborov pre boj proti 

obťažovaniu ich zlúčením do jedného výboru s rôznym zložením v závislosti od 
konkrétneho prípadu a tým, že sa stálymi členmi výboru stanú odborníci, ako 
napríklad právnici a lekári;“

2. časť „povinného“
3. časť „c) posilnenie výborov pre boj proti obťažovaniu ich zlúčením do jedného výboru s 

rôznym zložením v závislosti od konkrétneho prípadu a tým, že sa stálymi členmi 
výboru stanú odborníci, ako napríklad právnici a lekári;“

Iné
PN 1 bol vzatý späť.

11. Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 526, 126, 43

12. Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora

Správa: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 549, 99, 49

13. Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody 
náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ

Správa: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 576, 46, 73

14. Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ



P8_PV(2019)01-15(VOT)_SK.docx 9 PE 633.589

Správa: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 1 ods. pôvodný text

2/EH - 283, 400, 9

ods. 3 ods. pôvodný text OH -

ods. 6 2 viac ako 76 
poslancov

HPM - 322, 336, 36

ods. 12 3 viac ako 76 
poslancov

HPM + 343, 311, 33

od odseku 12 
podnadpis 

„Zdaňovanie 
právnických osôb“

ods. pôvodný text OH/EH + 351, 322, 12

ods. 13 ods. pôvodný text OH -

ods. 14 ods. pôvodný text OH -

ods. 17 ods. pôvodný text OH -

od odseku 17 
podnadpis 

„Zdaňovanie kapitálu 
a majetku“

ods. pôvodný text OH/EH + 357, 321, 14

ods. 20 4 viac ako 76 
poslancov

HPM + 337, 290, 60

ods. 24 5 viac ako 76 
poslancov

HPM - 314, 341, 34

ods. 25 6 viac ako 76 
poslancov

HPM - 318, 319, 50

ods. 26 ods. pôvodný text OH/EH + 414, 240, 29

ods. 28 ods. pôvodný text OH/EH - 282, 399, 6

ods. 32 ods. pôvodný text HPM - 275, 370, 37

ods. 36 ods. pôvodný text OH -

ods. 38 7 viac ako 76 
poslancov

+



P8_PV(2019)01-15(VOT)_SK.docx 10 PE 633.589

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 41 8 viac ako 76 
poslancov

HPM - 303, 348, 39

ods. 43 9 viac ako 76 
poslancov

+

HPČ

1 +

odôv. J ods. pôvodný text

2/EH + 345, 322, 19

odôv. K 1 viac ako 76 
poslancov

EH - 301, 357, 28

odôv. Q ods. pôvodný text OH/EH + 358, 284, 44

odôv. R ods. pôvodný text OH -

odôv. S ods. pôvodný text OH -

odôv. V ods. pôvodný text HPM - 330, 336, 23

odôv. X ods. pôvodný text HPM - 332, 334, 19

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 313, 276, 88

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 5, 6
PPE: PN 2, 3, 4, 5, 6, 8
viac ako 76 
poslancov:

odôv. V, X ods. 32

Žiadosti o oddelené hlasovanie
viac ako 76 
poslancov:

odôv. Q, R, S, V, X; §§ 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; podnadpis „Zdaňovanie 
právnických osôb“, podnadpis „Zdaňovanie kapitálu a majetku“

Žiadosti o hlasovanie po častiach
viac ako 76 poslancov:
odôv. J
1. časť „keďže pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Strategický záväzok pre 

rodovú rovnosť (2016 – 2019) určuje kľúčové oblasti rodovej rovnosti vrátane 
daňových politík,“

2. časť „ale chýbajú v ňom záväzné ustanovenia alebo výzva na záväzok uplatňovať 
hľadisko rodovej rovnosti na úrovni členských štátov;“

§ 1
1. časť Text ako celok okrem slov: „vrátane toho, aby vykonali rodové audity fiškálnych 

politík“ a „posilňujú rodové rozdiely v osobe živiteľa“
2. časť tieto slová
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Iné

Gunnar Hökmark a Anders Sellström stiahli svoje podpisy v súvislosti s PN 1 až 9.


