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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. Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania vyšetrovacieho výboru vo 

veci merania emisií v automobilovom priemysle 

Návrh rozhodnutia: B8-1424/2015 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Návrh rozhodnutia B8-1424/2015  

(Konferencia predsedov) 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 354, 229, 35 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: záverečné hlasovanie 
 

 

2. Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti 

Návrhy uznesení: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-

1407/2015, B8-1408/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1402/2015  

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

ods. 5 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 566, 11, 46 

návrhy uznesení politických skupín 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 5 
 

Rôzne 

Barbara Spinelli (skupina GUE/NGL) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-1402/2015. 
 

 

3. Situácia na Maldivách 

Návrhy uznesení: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-
1419/2015, B8-1421/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1409/2015  

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

ods. 1 2 GUE/NGL  -  

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 548, 21, 56 

od odôv. L 1 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 563, 31, 32 

návrhy uznesení politických skupín 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: ods. 11 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 11 
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Rôzne 

Barbara Spinelli a Younous Omarjee (skupina GUE/NGL) tiež podpísali spoločný návrh uznesenia 

RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Malajzia 

Návrhy uznesení: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-
1420/2015, B8-1422/2015  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1412/2015  

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

ods. 8 3 GUE/NGL  -  

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 540, 41, 35 

od ods. 12 2 GUE/NGL  -  

ods. 14 ods. pôvodný text HPM + 515, 55, 51 

ods. 16 1 Verts/ALE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

návrhy uznesení politických skupín 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: ods. 12, 14 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 12, 14 
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5. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a 

Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) 

*** 

Odporúčanie: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou 

úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou 

republikou na strane druhej *** 

Odporúčanie: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a 

Vietnamom (uznesenie) 

Správa: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

ods. 16 2 Verts/ALE  -  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 30 3 Verts/ALE  +  

ods. 33 ods. pôvodný text OH -  

ods. 45 5 PPE, S&D  +  

odôv. I ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 475, 64, 95 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 33 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôv. I 

1. časť "keďže vplyv politiky „doi moi“ (obnova) a opatrenia na budovanie trhového 

hospodárstva viedli aj k zvýšeniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými;" 

2. časť "keďže sa množia protesty proti zaberaniu pôdy a habaniu majetku vládou; keďže 

však celosvetová recesia negatívne ovplyvnila vietnamské vývozy, pričom rast HDP 

v roku 2014 bol jedným z najpomalších od konca ázijskej hospodárskej krízy; keďže 

Vietnam čelí výzve v súvislosti s pracovnou silou, ktorá každoročne rastie o viac ako 

milión osôb;" 

 
ods. 26 

1. časť "vyjadruje znepokojenie nad tým, že Vietnam je jednou z hlavných krajín pôvodu 

obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj nad správami o veľkom počte detí, najmä 

chlapcov, ktoré nie sú zákonom chránené proti sexuálnemu zneužívaniu a stávajú sa 

obeťami detskej prostitúcie, obchodovania alebo zlého zaobchádzania; naliehavo 

vyzýva Vietnam, aby vypracoval silné a účinné zákony na ochranu detí, ktoré 

ochránia všetky deti bez rozdielu pohlavia; vyzýva Komisiu, aby podporila Vietnam 

pri posilňovaní jeho kapacít v oblasti migračných politík a boja proti obchodovaniu s 

ľuďmi a organizovanému zločinu, a to aj v súvislosti s politikou v oblasti práce a 

migrácie;" 

2. časť "je rovnako znepokojený správami o vykorisťovaní vietnamských obetí 

obchodovania s ľuďmi vrátane maloletých v členských štátoch;" 

3. časť "vyzýva Komisiu, aby urýchlene zabezpečila úplné vykonávanie kľúčových 

ustanovení na ochranu stanovených v stratégii EÚ zameranej na odstránenie 

obchodovania s ľuďmi; nabáda vládu Vietnamu a Komisiu, aby v rámci komplexnej 

dohody o partnerstve a spolupráci zvážili vytvorenie podvýboru alebo 

špecializovanej pracovnej skupiny so zameraním na obchodovanie s ľuďmi;" 
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8. Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe 

Návrh uznesenia: B8-1347/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-1347/2015  

(výbor ECON) 

ods. 1 17V GUE/NGL  -  

5 EFDD HPM - 168, 445, 19 

od ods. 1 1 Verts/ALE  -  

ods. 2 18V GUE/NGL  -  

6 EFDD HPM - 128, 485, 12 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL HPM - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL HPM - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL HPM - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL HPM - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL HPM - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL HPM - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL HPM - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL HPM - 97, 520, 7 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

33 GUE/NGL HPM - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL HPM - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL HPM - 129, 453, 42 

ods. 3 36 GUE/NGL HPM - 113, 492, 12 

od ods. 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD HPM - 136, 477, 13 

ods. 4 37 GUE/NGL  -  

ods. 5 38V GUE/NGL  -  

od ods. 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

ods. 6 43V GUE/NGL  -  

od ods. 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

ods. 7 47 GUE/NGL  -  

ods. 8 48 GUE/NGL  -  

odôv. A 3 EFDD HPM - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

od odôv. A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

odôv. B 15V GUE/NGL  -  

od odôv. B 16 GUE/NGL  -  

od odôv. C 4 EFDD HPM - 160, 456, 15 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: PN 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 2 

1. časť text ako celok okrem slov "trvá na plnení ustanovení balíka šiestich legislatívnych 

aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov, a zároveň" 

2. časť tieto slová 
 

 

9. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a 

politike Európskej únie v tejto oblasti 

Správa: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text OH +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 445, 153, 31 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 468, 115, 48 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 46 3 PPE  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 493, 38, 98 

2/HPM + 515, 100, 15 

3 +  

od ods. 54 7 GUE/NGL  -  

od ods. 55 4 GUE/NGL  -  

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 546, 29, 57 

2/HPM + 498, 94, 32 

od ods. 57 8 GUE/NGL  -  

od ods. 63 9 GUE/NGL  -  

ods. 65 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

2 +  

ods. 67 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 67 10 GUE/NGL  -  

od ods. 69 11 GUE/NGL  -  

ods. 70 12 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPM + 455, 109, 62 

ods. 71 13 GUE/NGL  -  

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 505, 120, 7 

2/HPM + 313, 281, 13 

ods. 74 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

názov, od ods. 74 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 324, 246, 59 

od ods. 77 6 GUE/NGL EH + 258, 251, 116 

ods. 84 ods. pôvodný text HPM + 525, 53, 37 

ods. 85 ods. pôvodný text HPM + 522, 47, 42 

ods. 87 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 540, 56, 34 

2/HPM + 540, 41, 32 

ods. 91 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

2 +  

ods. 92 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 513, 63, 53 

2/HPM + 482, 97, 46 

3/HPM + 393, 154, 69 

ods. 93 ods. pôvodný text OH +  

ods. 98 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 563, 17, 49 

2/HPM + 498, 45, 63 

ods. 103 ods. pôvodný text OH +  

ods. 104 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 497, 101, 26 

ods. 105 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 403, 189, 27 

ods. 106 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 483, 113, 20 

ods. 108 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 111 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 497, 54, 76 

2/HPM + 398, 149, 63 

3/HPM + 407, 145, 61 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 114 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 346, 190, 80 

2/HPM + 291, 232, 81 

3/HPM + 379, 175, 62 

4/HPM + 307, 235, 77 

ods. 119 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 120 5 GUE/NGL  -  

odôv. U 1 PPE  +  

odôv. AB 2 PPE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 421, 86, 116 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: ods. 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: ods. 73, 84, 54 (prvá a druhá časť), 56 (druhá časť), 87, 92 (druhá časť), 98 (druhá 

časť), 104 (druhá časť), 105 (druhá časť), 106 (druhá časť), 111 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: ods. 114 

ECR: odseky 5, 74, 93, 103 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 6 

1. časť "je zásadne proti anexii, okupácii a osídľovaniu území " 

2. časť "a trvá na neodňateľnom práve národov na sebaurčenie;" 

 
ECR: 

ods. 7 

1. časť text ako celok okrem slova "a jednotne" 

2. časť toto slovo 

 
ods. 22 

1. časť text ako celok okrem slov "preto rozhodne zdôrazňuje, že členské štáty by bez 

výnimky mali prevziať väčšiu zodpovednosť za vykonávanie akčného plánu 

a strategického rámca EÚ a používať ich ako svoj vlastný program pri presadzovaní 

ľudských práv a demokracie na dvojstrannej i mnohostrannej úrovni;" 

2. časť tieto slová 
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ods. 27 

1. časť "víta predĺženie mandátu OZEÚ do februára 2017" 

2. časť "a opakuje svoju požiadavku, aby sa tento mandát zmenil na trvalý; požaduje preto 

revíziu tohto mandátu tak, aby OZEÚ mal iniciatívnu právomoc, primerané ľudské 

a finančné zdroje a možnosť verejne vystupovať, podávať správy o výsledkoch 

návštev v tretích krajinách a komunikovať pozíciu EÚ v otázkach ľudských práv, 

aby sa posilnila úloha OZEÚ zlepšením jej viditeľnosti a účinnosti;" 

 
ods. 33 

1. časť text ako celok okrem slov "domnieva sa, že činnosť kontaktných miest pre ľudské 

práva by mal podporovať aj diplomatický personál členských štátov;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 37 

1. časť text ako celok okrem slov "okrem iného v súvislosti s LGBTI osobami," 

2. časť tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť "opakuje svoju podporu systematickému začleňovaniu doložiek o ľudských právach 

do všetkých medzinárodných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami, pričom sa okrem 

iného zohľadnia európsky sociálny dialóg a pracovné normy MOP;" okrem slov 

"európsky sociálny dialóg a " 

2. časť slová "európsky sociálny dialóg a " 

3. časť "vyzýva Komisiu, aby účinne a systematicky monitorovala a posudzovala 

vykonávanie doložiek o ľudských právach a aby Parlamentu pravidelne podávala 

správy o dodržiavaní ľudských práv v partnerských krajinách; víta skutočnosť, že 

Rada systematickejšie využíva reštriktívne opatrenia voči tretím krajinám, ktoré 

úmyselne porušujú ľudské práva; v tejto súvislosti odporúča, aby EÚ vždy, keď 

v tretej krajine, s ktorou bola uzatvorená dohoda, dôjde k hrubému porušeniu 

ľudských práv, podnikla konkrétne kroky v rámci uskutočňovania primeraných 

opatrení v zmysle doložiek o ľudských právach;" 

 
ods. 56 

1. časť "domnieva sa, že obchod a ľudské práva sa môžu navzájom zosúladiť a že 

podnikateľská komunita musí zohrávať dôležitú úlohu v podporovaní ľudských práv 

a demokracie; je presvedčený, že presadzovanie ľudských práv by malo vychádzať 

zo spolupráce medzi vládou a súkromným sektorom; v tejto súvislosti opätovne 

potvrdzuje, že európske spoločnosti by mali prijať vhodné opatrenia, aby 

zabezpečili, že v rámci ich činností v tretích krajinách sa dodržiavajú normy 

v oblasti ľudských práv; okrem toho opätovne potvrdzuje, že je dôležité, aby EÚ 

podporovala sociálnu zodpovednosť podnikov a aby európske podniky zohrávali 

vedúcu úlohu pri presadzovaní medzinárodných noriem v oblasti podnikania 

a ľudských práv; ďalej vyzýva EÚ, aby sa aktívne zapojila do 12. zasadnutia 

pracovnej skupiny OSN o problematike ľudských práv a nadnárodných spoločností 

a iných podnikov a aby podporovala úsilie o zosúladenie svojich politík 

s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky;" 

2. časť "odporúča EÚ a jej členským štátom, aby sa zapojili do diskusie o právne záväznom 

medzinárodnom nástroji v oblasti podnikania a ľudských práv v rámci systému 

OSN;" 
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ods. 67 

1. časť "s uspokojením berie na vedomie usmerňujúci dokument na boj proti terorizmu, 

ktorý vypracovali ESVČ a Komisia a ktorý schválila Rada, s cieľom zabezpečiť 

dodržiavanie ľudských práv pri plánovaní a vykonávaní projektov na podporu boja 

proti terorizmu v tretích krajinách; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zabezpečili účinné 

vykonávanie tohto dokumentu, počnúc jeho rozsiahlym publikovaním; v tejto 

súvislosti pripomína, že dodržiavanie základných práv a slobôd je základom 

úspešných politík v oblasti boja proti terorizmu, a to aj pokiaľ ide o využívanie 

technológií digitálneho sledovania;" 

2. časť "podporuje medzinárodné úsilie o zastavenie porušovania ľudských práv, ktorého sa 

dopúšťa ISIS/Dá’iš;" 

 
ods. 87 

1. časť "vyzýva EÚ, aby pokračovala v rokovaniach s krajinami, ktoré trest smrti stále 

uplatňujú, a využila pritom všetky nástroje diplomacie a spolupráce s cieľom zaistiť 

jeho zrušenie;" 

2. časť "okrem toho pripomína svoju výzvu, aby EÚ naďalej monitorovala podmienky, 

v akých sa uskutočňujú popravy v krajinách, ktoré ešte stále uplatňujú trest smrti;" 

 
ods. 98 

1. časť "pripomína, že Sacharovova cena za rok 2014 bola udelená doktorovi Denisovi 

Mukwegemu za jeho výraznú angažovanosť v prípadoch obetí sexuálneho násilia 

a nepretržité presadzovanie práv žien, čo viedlo k zvýšeniu informovanosti 

o používaní násilia a mrzačenia pohlavných orgánov v prípade žien, dievčat a detí 

ako vojnového prostriedku; dôrazne odsudzuje všetky formy zneužívania a násilia 

páchaného na ženách, dievčatách a deťoch, najmä využívanie sexuálneho násilia ako 

vojnovej zbrane, ako aj mrzačenie ženských pohlavných orgánov, detské, predčasné 

a nútené manželstvá, sexuálne otroctvo, znásilnenie medzi manželmi a ostatné formy 

škodlivých tradičných praktík; zdôrazňuje, že je potrebné, aby ženy, dievčatá a deti 

zneužívané v konfliktoch mali prístup k zdravotnej a psychologickej starostlivosti 

v súlade s medzinárodným právom; v tejto súvislosti berie na vedomie list PK/VP 

týkajúci sa politiky humanitárnej pomoci, najmä pokiaľ ide o predchádzanie 

sexuálnemu násiliu a zabezpečovanie primeranej podpory a prístupu k zdravotnej 

a psychologickej starostlivosti ženám v prípade znásilnení v konfliktných 

situáciách;" 

2. časť "vyzýva členské štáty Rady Európy, aby podpísali a ratifikovali istanbulský Dohovor 

o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;" 

 
ods. 104 

1. časť text ako celok okrem slov "prostredníctvom uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti" 

a "rodovej" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 106 

1. časť text ako celok okrem slov "požaduje podporu zameranú na odborné vzdelávanie 

žien, na zabezpečenie lepšieho prístupu k odbornému vzdelávaniu v oblasti vedy 

a techniky, na vytvorenie školiacich programov v oblasti rodovej rovnosti na 

vzdelávanie odborníkov v tretích krajinách a na prijatie krokov zabraňujúcich tomu, 

aby sa prostredníctvom učebných materiálov šírili stereotypy" 

2. časť tieto slová 
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ods. 108 

1. časť "nabáda EÚ, aby pokračovala v uplatňovaní podpory žien a dievčat v rámci operácií 

SBOP a štruktúr OSN zameraných na budovanie mieru a pokračovala vo svojom 

úsilí zameranom na vykonávanie a posilňovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 

č. 1325(2000) a č. 1820(2008) o ženách, mieri a bezpečnosti; v tejto súvislosti 

vyzýva EÚ, aby na medzinárodnej úrovni podporila uznanie pridanej hodnoty účasti 

žien na predchádzaní konfliktom a ich riešení, ako aj na mierových operáciách, 

humanitárnej pomoci a rekonštrukcii po konflikte a na procesoch prechodu 

k demokracii vedúcich k trvalým a stabilným politickým riešeniam; takisto 

zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť úplnú škálu ľudských práv pre ženy " 

2. časť "a prispievať k posilňovaniu ich postavenia, a to aj v rámci programu na obdobie po 

roku 2015 a prostredníctvom podpory Pekinskej akčnej platformy a istanbulského 

dohovoru; víta skutočnosť, že EÚ podporuje rezolúcie OSN o rodových otázkach, 

najmä pokiaľ ide o úlohu slobody prejavu a presvedčenia v posilňovaní postavenia 

žien; s uspokojením berie na vedomie závery 59. zasadnutia Komisie OSN pre 

postavenie žien;" 

 
ods. 119 

1. časť "víta skutočnosť, že EÚ aktívne spolupracuje s niekoľkými osobitnými 

spravodajcami OSN (OS OSN) pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva" 

2. časť "vrátane OS v oblasti práva ľudí na bezpečnú pitnú vodu a hygienu, OS pre právo na 

vzdelanie, OS pre právo na výživu, OS pre extrémnu chudobu a ľudské práva a OS 

pre primerané bývanie; s uspokojením konštatuje, že podpora hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv bola posilnená v rámci viacročného orientačného 

programu EIDHR na roky 2014 – 2017, ktorého cieľom je okrem iného prispieť 

k posilneniu odborových zväzov, zvýšeniu povedomia o otázkach súvisiacich so 

mzdami, ochrane pôdneho dedičstva, podpore sociálnej integrácie prostredníctvom 

zlepšovania ekonomického postavenia a zníženiu ekonomickej diskriminácie 

a násilia na pracovisku;" 

 
PPE: 

ods. 46 

1. časť text ako celok okrem slov "Komisia pod vedením predsedu Junckera rozhodla" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 65 

1. časť text ako celok okrem slov "identity alebo" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 73 

1. časť "žiada EÚ, aby sa aktívne zapojila do diskusie o pojme „klimatický utečenec“ 

vrátane jeho možného právneho vymedzenia v medzinárodnom práve" 

2. časť "alebo v akýchkoľvek právne záväzných medzinárodných dohodách;" 

 
názov, od ods. 74 

1. časť text ako celok okrem slov "kultúrne a" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 91 

1. časť text ako celok okrem slov "rodovej identity," 

2. časť tieto slová 
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S&D: 

ods. 74 

1. časť text ako celok okrem slov "opäť naliehavo žiada, aby EÚ zakázala vývoj, výrobu 

a používanie plne autonómnych zbraní, ktoré umožňujú vykonávanie útokov bez 

ľudského zásahu;" 

2. časť tieto slová 

 
ECR, PPE: 

ods. 92 

1. časť "domnieva sa, že EÚ by mala pokračovať vo svojej snahe zlepšiť dodržiavanie práv 

lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb v súlade 

s usmerneniami EÚ o tejto otázke; odporúča vykonávanie týchto usmernení, a to aj 

prostredníctvom školení personálu EÚ v tretích krajinách; vyjadruje poľutovanie, že 

v 75 krajinách je homosexualita stále trestným činom, pričom osem z nich zaň 

ukladá trest smrti, a domnieva sa, že postupy a násilné činy voči jednotlivcom na 

základe ich sexuálnej orientácie by nemali zostať nepotrestané; podporuje 

pokračujúcu prácu vysokého komisára OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať proti 

týmto diskriminačným zákonom, ako aj činnosť ďalších orgánov OSN;" 

2. časť "je znepokojený obmedzeniami základných slobôd obhajcov ľudských práv LGBTI 

osôb a vyzýva EÚ, aby ich viac podporovala; konštatuje, že základné práva LGBTI 

osôb sa budú s väčšou pravdepodobnosťou rešpektovať, ak budú mať tieto osoby 

prístup k právnym inštitútom," 

3. časť "akými sú napríklad registrované partnerstvo alebo manželstvo;" 

 
ods. 105 

1. časť "vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom rodovej rovnosti v politickej sfére; 

pripomína, že ženy a muži sú si rovní a mali by mať rovnaké politické práva 

a občianske slobody, a vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že ženy sú 

nedostatočne zastúpené v hospodárskom, sociálnom a politickom rozhodovaní; 

zdôrazňuje potrebu vypracovať účinné mechanizmy ochrany pre obhajkyne 

ľudských práv;" 

2. časť "odporúča, aby sa zaviedol systém kvót s cieľom poskytnúť spôsob, ako podporovať 

účasť žien v politických orgánoch a na demokratickom procese, a to predovšetkým 

ako kandidátok;" 

 
ods. 111 

1. časť text ako celok okrem slov "a o ochranu sexuálnych a reprodukčných práv", "a práv " 

a "a bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva" 

2. časť "a o ochranu sexuálnych a reprodukčných práv" a "a práv " 

3. časť "a bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva" 
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ECR, Verts/ALE: 

ods. 114 

1. časť "odsudzuje prax donosenia dieťaťa náhradnou matkou, ktorá narúša ľudskú 

dôstojnosť ženy, pretože jej telo a reprodukčné funkcie sa používajú ako tovar; 

domnieva sa, že prax gestačného donosenia dieťaťa náhradnou matkou, ktorá zahŕňa 

reprodukčné vykorisťovanie a využívanie ľudského tela na finančné účely alebo iný 

zisk, najmä v prípade zraniteľných žien v rozvojových krajinách, sa musí zakázať 

a považovať za naliehavú záležitosť v rámci nástrojov týkajúcich sa ľudských práv" 

okrem slov "donosenia dieťaťa náhradnou matkou, ktorá narúša ľudskú dôstojnosť 

ženy, pretože jej telo a reprodukčné funkcie sa používajú ako tovar; domnieva sa, že 

prax " 

2. časť "donosenia dieťaťa náhradnou matkou, ktorá narúša ľudskú dôstojnosť ženy, pretože 

jej telo a reprodukčné funkcie sa používajú ako tovar; domnieva sa, že prax ," 

3. časť "využívanie ľudského tela na finančné účely alebo iný zisk, najmä v prípade 

zraniteľných žien v rozvojových krajinách," 

4. časť: "sa musí zakázať a považovať za naliehavú záležitosť v rámci nástrojov týkajúcich 

sa ľudských práv;" 
 

 

10. 20. výročie Daytonskej mierovej dohody 

Návrhy uznesení: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, B8-
1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Návrh uznesenia politickej skupiny 

B8-1350/2015  ENF  -  

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1362/2015  

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

ods. 3 3 ECR EH + 310, 265, 29  

zmenené ústne 

ods. pôvodný text  ↓  

ods. 4 ods. pôvodný text OH +  

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 503, 74, 25 

ods. 6 4 ECR  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2/HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

od ods. 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 525, 42, 39 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: záverečné hlasovanie 

ENF: ods. 5, 6 (druhá časť), záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 4 
 

Rôzne 

Poslanec Preda predložil tento ústny PN týkajúci sa PN č. 3 odseku 3: 

"3. víta dosiahnuté výsledky pokiaľ ide o návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny (IDP), 

ako aj rekonštrukciu a reštitúciu majetku v súlade s ustanoveniami prílohy VII k Daytonskej dohode; 

trvá na to, že treba v plnom rozsahu uplatňovať túto prílohu a súvisiacu stratégiu, aby sa mohol 

zabezpečiť udržateľný návrat, ako aj spravodlivé, komplexné a trvalé riešenia osobám vysídleným v 

rámci krajiny, utečencom a ďalším osobám, ktoré sú postihnuté konfliktom; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu udržateľného návratu Chorvátov, Bosniakov a ostatných do Republiky srbskej; 

zdôrazňuje, že treba pokročiť pri zlepšovaní sociálno-ekonomickej integrácie tých ľudí, ktorí sa 

vrátili; požaduje, aby sa úsilie na všetkých úrovniach lepšie koordinovalo a aby sa väčšia pozornosť 

venovala najzraniteľnejším vysídleným osobám vrátane Rómov a žien, ktoré sú obeťami násilia; 

s poľutovaním konštatuje, že podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža je stále nezvestných 

približne 7 000 osôb, ktorých osud je neznámy;" 
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11. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP 

Správa: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 277, 259, 41 

4 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 18 ods. pôvodný text OH +  

ods. 19 ods. pôvodný text OH +  

ods. 20 ods. pôvodný text OH/EH + 294, 268, 18 

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 309, 245, 22 

2 +  

ods. 26 ods. pôvodný text OH/EH + 292, 276, 12 

ods. 28 ods. pôvodný text OH -  

ods. 29 ods. pôvodný text HPM - 239, 310, 29 

ods. 31 ods. pôvodný text OH -  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 33 ods. pôvodný text OH +  

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 -  

3/EH + 361, 203, 10 

4 -  

5/EH + 309, 254, 6 

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

3/EH + 369, 202, 1 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 43 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 465, 95, 11 

2/HPM + 436, 82, 42 

3/HPM + 463, 56, 37 

4/HPM + 480, 59, 16 

ods. 44 ods. pôvodný text OH +  

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 49 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 57 ods. pôvodný text OH +  

ods. 58 ods. pôvodný text OH/EH + 294, 237, 15 

ods. 59 ods. pôvodný text OH/EH + 288, 249, 3 

odôv. D ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 292, 218, 24 

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

odôv. H ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 249, 164, 128 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 29, 43 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odôv. G, ods. 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: ods. 7, 8 

ECR: ods. 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôv. D 

1. časť "keďže nekontrolované šírenie zbraní predstavuje vážne riziko pre mier a 

bezpečnosť, ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj;" 

2. časť "keďže niekde na svete každú minútu zomrie človek kvôli ozbrojenému násiliu 

a vyrobí sa 15 nových zbraní;" 
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ods. 24 

1. časť "je znepokojený tým, aké dôsledky môžu mať skutočné či vnímané hrozby žalôb zo 

strany spoločností v niektorých členských štátoch na posudzovanie žiadostí o 

vývozné licencie;" 

2. časť "pripomína členským štátom, že prísne a dôsledné uplatňovanie ôsmich kritérií 

vytvára potrebný základ pre zamietnutie udelenia licencie;" 

 
EFDD: 

ods. 8 

1. časť text ako celok okrem slov "podporuje dodávanie obranných zbraní v prípade 

legitímnej sebaobrany;" a "a Ukrajine" 

2. časť "podporuje dodávanie obranných zbraní v prípade legitímnej sebaobrany;" 

3. časť "a Ukrajine" 

 
ECR: 

odôv. G 

1. časť "keďže členské štáty EÚ vyviezli roku 2013 zbrane v celkovej hodnote 36,7 

miliardy EUR, z toho zbrane v hodnote 26 miliárd EUR do tretích krajín;" 

2. časť "keďže to možno porovnať s celkovým rozpočtom nástroja európskeho susedstva na 

obdobie 2014 – 2020, ktorý je 15,4 miliardy EUR;" 

3. časť "keďže členské štáty EÚ sú zodpovedné za 30 % celkového vývozu zbraní;" 

4. časť: "a sotva možno tvrdiť, že tieto obchodné toky sú v priamom bezpečnostnom záujme 

EÚ;" 

 
odôv. H 

1. časť "keďže spoločná pozícia 2008/944/SZBP je právne záväzný rámec určujúci osem 

kritérií pre vývoz konvenčných zbraní, ktoré majú členské štáty EÚ uplatňovať v 

rozhodovaní o udelení licencií;" 

2. časť "keďže tento spoločný postoj by sa mal zohľadniť osobitne v súvislosti s vývojom 

európskeho trhu v oblasti obrany a európskej obrannej technologickej a priemyselnej 

základne (EDTIB);" 

 
ods. 5 

1. časť "konštatuje, že členské štáty EÚ sú hlavnými svetovými vývozcami zbraní a podľa 

16. výročnej správy vyviezli v roku 2013 zbrane v hodnote 36,711 miliardy EUR, z 

čoho zbrane za 10,735 miliardy EUR boli vyvezené medzi členskými štátmi a 

zbrane za 25,976 miliardy EUR do tretích krajín;" 

2. časť "opakuje, že v článku 10 spoločnej pozície sa uvádza, že úvahy o hospodárskych, 

obchodných a priemyselných záujmoch členských štátov neovplyvnia uplatňovanie 

ôsmich kritérií, ktoré regulujú vývoz zbraní;" 

 
ods. 7 

1. časť "pripomína, že obranný priemysel by mal slúžiť ako nástroj na vykonávanie obrany 

a bezpečnosti členských štátov, čím sa zaistí bezpečnosť režimu dodávok v EÚ" 

2. časť "a zároveň prispeje k vykonávaniu posilneného SZBP a SBOP, keďže sa tým 

významne prispieva k zabezpečeniu globálnej stability a bezpečnosti;" 

3. časť "uznáva, že vývozy zbraní pomáhajú posilňovať a ďalej rozvíjať priemyselnú a 

technologickú základňu európskej obrany, čo je dôležité pre širokú škálu inovácií a 

technologický rozvoj;" 
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ods. 11 

1. časť "zdôrazňuje, že kontroly vývozu zbraní sú neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky EÚ a musia sa riadiť zásadami zakotvenými v článku 21 

ZEÚ, najmä zásadou podpory demokracie a právneho štátu a zachovávania mieru, 

predchádzania konfliktom a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti;" 

2. časť "pripomína, že je nevyhnutné zabezpečiť súlad medzi vývozom zbraní a 

dôveryhodnosťou EÚ ako globálneho obhajcu ľudských práv;" 

3. časť "je hlboko presvedčený o tom, že účinnejšia implementácia ôsmich kritérií spoločnej 

pozície by výrazne prispeli k rozvoju SZBP aj SBOP;" 

4. časť: "žiada, aby sa v novej globálnej stratégii EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku 

riadne zvážili otázky vývozov zbraní s ohľadom na zmeny v bezpečnostnom 

prostredí a s nimi súvisiace riziká a hrozby pre európsku bezpečnosť;" 

 
ods. 14 

1. časť "víta úspech prvej konferencie štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, ktorá sa konala 

v Kankúne od 24. do 27. augusta 2015, pripomína však, že sa nepodarilo dosiahnuť 

žiadnu dohodu o vzore výročných správ;" 

2. časť "domnieva sa, že táto zmluva bude skutočne úspešná len vtedy, ak sa prijmú kroky 

na dosiahnutie toho, aby sa stala univerzálne uplatniteľnou, a ak sa zavedú záväzné 

alebo sankčné mechanizmy používané v prípade neuplatnenia príslušných pravidiel;" 

 
ods. 32 

1. časť "pripomína, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012, ktorým 

sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej 

výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, má za cieľ zabezpečiť účinnú 

kontrolu transferov strelných zbraní na civilné použitie; uznáva legitímnosť vývozu 

loveckých a športových zbraní na civilné použitie podľa uvedeného nariadenia;" 

2. časť "víta revíziu právnych predpisov EÚ o strelných zbraniach (vrátane deaktivácie, 

administratívnych sankcií a signálnych zbraní) a zámer posilniť policajnú spoluprácu 

so susednými krajinami v oblasti pašovania zbraní; vyzýva preto Komisiu, aby 

posilnila schopnosti Europolu;" 

 
ods. 40 

1. časť "domnieva sa, že výročné správy o vývoze zbraní sú významné nástroje 

presadzovania transparentnosti obchodu so zbraňami;" 

2. časť "vyjadruje však poľutovanie nad tým, že len 21 členských štátov v plnej miere 

prispelo k 16. výročnej správe;" 

3. časť "konštatuje, že „prispieť v plnej miere“ znamená dodať údaje o finančnej hodnote 

vydaných licencií na vývoz zbraní aj skutočného vývozu, rozdelené jednak podľa 

miesta určenia, jednak podľa kategórie vojenského zoznamu EÚ;" 

4. časť: "konštatuje, že Grécko neposkytlo žiadne údaje a že Nemecko a Spojené kráľovstvo 

nepredložili žiadne údaje o skutočných vývozoch zbraní, pričom Francúzsko 

poskytlo iba celkový objem vývozu zbraní, ktorý nebol rozčlenený; poukazuje na to, 

že s výnimkou Grécka ide o tie krajiny, ktoré sú najväčšími vývozcami a ktoré majú 

významnú zodpovednosť za celosvetové dôsledky vývozu zbraní z EÚ;" 

5. časť: "vyzýva zostávajúce členské štáty, aby splnili svoj záväzok podávať každoročne 

správu a poskytli údaje do 16. výročnej správy retrospektívne a do ďalších 

výročných správ v budúcnosti včas;" 
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ods. 41 

1. časť "konštatuje, že správa obsahuje štandardizované informácie o vydaných vývozných 

licenciách, ale neobsahuje komplexné informácie o skutočnom vývoze zbraní;" 

2. časť "naliehavo žiada Radu a PK/VP, aby preskúmali možnosti, ako zlepšiť dodržiavanie 

informačných povinností a zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu rámca kontroly 

vývozu, a najmä aby zaistili, aby členské štáty informovali o akomkoľvek vývoze 

zbraní" 

3. časť "požaduje nápravu tohto nedostatku a aby sa v súlade s tým zaistila výročná správa 

zvýrazňujúca reálne údaje o vývoze rozčlenené podľa typu a miesta určenia;" 

 
ods. 42 

1. časť "vyzýva na zavedenie štandardizovaného postupu podávania a predkladania správ 

vrátane lehoty, na informovanie o skutočných vývozoch a na zjednotenie licenčných 

údajov uplatňovaných a dodržiavaných vo všetkých členských štátoch;" 

2. časť "vyzýva členské štáty, aby podávali úplné správy o zamietnutých licenciách vrátane 

špecifických licenčných informácií o prijímajúcom štáte a konkrétnom orgáne, opisu 

a množstve položiek, ktoré majú byť predmetom transferu s ohľadom na 

podkategórie zoznamu vojenského materiálu a o presných dôvodoch zamietnutia;" 

3. časť "navrhuje zmenu formátu výročnej správy a obnovenie verejnej a interaktívnej on-

line databázy s možnosťou vyhľadávania;" 

 
ods. 43 

1. časť "vyzýva na intenzívnejšie konzultácie medzi členskými štátmi so zreteľom na 

transfery do oslabených a nestabilných regiónov či krajín, najmä tých, ktoré vo 

svojom susedstve vystupujú agresívne;" 

2. časť "požaduje dôkladné a systematické overovanie uplatňovania režimu sankcií EÚ voči 

Rusku v oblasti vývozu zbraní a predaja technológií dvojakého použitia;" 

3. časť "vyzýva členské štáty, aby vytvorili zoznam osôb (vrátane právnických a fyzických), 

ktoré boli odsúdené za porušenie predpisov v oblasti vývozu zbraní a zistených 

prípadov diverzie vývozu, a osôb, ktoré neboli odsúdené súdom, je však o nich 

známe, že sa podieľajú na nezákonnom obchode so zbraňami alebo na aktivitách, 

ktoré predstavujú hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť;" 

4. časť: "vyzýva členské štáty, aby poskytovali podrobné informácie o postupoch pri zrušení 

alebo pozastavení udelených licencií v prípadoch krajín, na ktoré sa vzťahuje 

embargo;" 

 
ods. 49 

1. časť "vyzýva na posilnenie parlamentnej kontroly na národnej aj európskej úrovni 

prostredníctvom výročných správ Parlamentu;" 

2. časť "žiada, aby sa o európskom vývoze zbraní a európskej politike v oblasti zbrojného 

priemyslu rokovalo na nadchádzajúcej medziparlamentnej konferencii o 

SZBP/SBOP;" 
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ods. 51 

1. časť "domnieva sa, že vďaka technologickému vývoju je čoraz ťažšie rozlišovať medzi 

výlučne vojenským a výlučne civilným použitím, a že je preto potrebné venovať 

osobitnú pozornosť zoznamu položiek s dvojakým použitím (Dual Use List) vo 

svetle Wassenaarského usporiadania;" 

2. časť "vyzýva PK/VP, členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, aby na úrovni 

Wassenaarského usporiadania a medzi vojenským zoznamom a prílohami k 

nariadeniu o dvojakom použití neexistovali žiadne medzery a aby venovali osobitnú 

pozornosť novým technológiám strategického významu," 

3. časť "ako sú diaľkovo riadené letecké systémy, aplikovaná robotika a technológie určené 

na sledovanie;" 

 
ods. 54 

1. časť "vyzýva členské štáty, aby zaistili dostatok prostriedkov na skutočnú implementáciu 

a presadzovanie kontrol v oblasti vývozu, sprostredkovania a tranzitu položiek na 

dvojaké použitie;" 

2. časť "víta pokračujúce, z prostriedkov EÚ financované programy budovania kapacít na 

podporu systémov kontroly vývozu tovaru na dvojaké použitie v tretích krajinách;" 

3. časť "vyzýva členské štáty, aby mobilizovali aj školiace kapacity v rámci EÚ;" 

 
PPE, ECR: 

ods. 1 

1. časť "je hlboko znepokojený šírením ozbrojených konfliktov, najmä na Ukrajine, v Sýrii, 

Iraku, Líbyi a Jemene, ako aj medzinárodnými konfliktami, ktoré v čoraz viac 

globalizovanom svete ohrozujú svetovú stabilitu a bezpečnosť a majú za následok 

menej stabilné a menej bezpečné susedstvo EÚ;" 

2. časť "konštatuje, že transfery zbraní do štátov zasiahnutých konfliktom mohli k týmto 

konfliktom prispieť;" 

 
ods. 46 

1. časť "pripomína, že vlády nesú politickú zodpovednosť za to, či sa vojenský tovar alebo 

tovar s dvojakým použitím vyvezie alebo nie;" 

2. časť "vyzýva členské štáty, aby poskytovali podrobné informácie o každej vydanej 

licencii, aby bolo možné uskutočňovať kontroly na úrovni EÚ s cieľom zaistiť, že 

krajiny neporušujú kritériá spoločnej pozície z dôvodov hospodárskych, politických 

či osobných záujmov;" 

3. časť "vyzýva ESVČ a pracovnú skupinu COARM, aby sa chopili úlohy kontroly licencií, 

ktoré sú považované za licencie nespĺňajúce kritériá spoločnej pozície;" 
 

Rôzne 

Erratum: týka sa všetkých jazykových verzií. 
 

 

12. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín 

Návrhy uznesení: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ADLE) 

po ods. 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

HPM - 166, 328, 25 

ods. 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

ods. 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

ods. 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

ods. 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

HPM - 222, 265, 40 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 379, 146, 3 

ods. 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 413, 86, 28 

návrhy uznesení politických skupín 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: ods. 4 (tretia časť), PN 1, 5 

Verts/ALE: ods. 4 (tretia časť), PN 1, 5 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

ods. 4 

1. časť text ako celok okrem slov "získanému v podstate biologickými procesmi"  

2. časť "získanému v podstate biologickými procesmi" 

3. časť "netýka sa slovenského znenia" 
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13. Situácia v Burundi 

Návrhy uznesení: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-

1356/2015, B8-1357/2015  

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1348/2015  

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

ods. 16 ods. pôvodný text OH +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 24 1 EFDD HPM - 207, 275, 15 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 16 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 22 

1. časť "vyzýva Africkú úniu, OSN a EÚ, aby sa vážne zaoberali regionálnym rozmerom a 

zamedzili akejkoľvek ďalšej destabilizácii regiónu" 

2. časť "regiónu posilnením svojej prítomnosti na mieste," 

3. časť "najmä udržiavaním trvalého politického dialógu medzi krajinami v regióne;" 

4. časť: "naliehavo žiada AÚ, aby v tejto súvislosti zvážila nasadenie v koordinácii 

s Bezpečnostnou radou OSN mierovej misie pod africkým velením, ak sa 

bezpečnostná situácia v Burundi v oblasti ľudských práv ešte viac zhorší;" 

 
ECR: 

ods. 24 

1. časť "domnieva sa, že problémy v Burundi sú prepojené so spormi o kontrole nad 

úrodnou poľnohospodárskou pôdou, nerovnosťou príjmov a diskrimináciou;" 

2. časť "požaduje v tejto súvislosti zriadenie zodpovedného regulačného rámca, ktorý by 

určoval spôsob dodržiavania ľudských práv a záväzkov týkajúcich sa sociálnych a 

environmentálnych noriem korporáciami;" 
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14. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike 

Návrh uznesenia: B8-1346/2015 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-1346/2015  

(výbor DEVE) 

ods. 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

od ods. 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

ods. 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

ods. 16 7 PPE EH - 178, 254, 15 

ods. 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

od odôv. H 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 


