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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
§ odsek
čl. článok
odôv. odôvodnenie
NU návrh uznesenia
SNU spoločný návrh uznesenia
1/20 nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
1/10 stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné 
pravidlá ***I

Návrh nariadenia (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Článok 1 bod 1 
nariadenia (EHS) č. 

95/93 čl. 10a

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

HPM + 689, 1, 2

návrh Komisie HPM + 686, 0, 2

2. Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu 
COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) ***I

Návrh nariadenia (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Článok 1 bod 1 
nariadenia (EÚ) č. 

1301/2013 čl. 3 ods. 1 
podods. 3

2 ID HPM - 82, 597, 11

Článok 3 po odsek 1 
nariadenia (EÚ) č. 

508/2014 čl. 25 ods. 3 
čl. 33

3 + 4 ID HPM - 75, 594, 21

odôv. 6 1 ID HPM - 97, 590, 1

návrh Komisie HPM + 683, 1, 4
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3. Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré 
sú vážne postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia ***I

Návrh nariadenia (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odôvodnenia 3 1 ID HPM - 106, 578, 4

návrh Komisie HPM + 671, 3, 14


