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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. Poverenie pre Rakúsko podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. 

novembra 1965 a pre Maltu pristúpiť k tomuto dohovoru *** 

Odporúčanie: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Dohoda medzi EÚ a San Marínom o automatickej výmene informácií o 

finančných účtoch * 

Správa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 607, 22, 18 

 

 

3. Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Únie * 

Správa: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 599, 26, 26 

 

 

4. Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v 

oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I 

Správa: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

177ZČ výbor  +  

Blok č. 2 1-176 výbor  ↓  

od článku 13 181= 

183= 

EFDD, ENF HPM - 77, 567, 6 

článok 14 ods. 1 

úvodná časť 

178 EFDD HPM - 62, 580, 6 

článok 14 ods. 1 písm. 

a) (článok17 ods. 1 

písm. a) v PN 177) 

179V EFDD HPM - 56, 581, 9 

177ZČ výbor  +  

článok 16 (článok 19 v 

PN 177) 

108V EFDD HPM - 58, 586, 5 

177ZČ výbor  +  

od odôvodnenia 13 182 ENF  -  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 576, 56, 21 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 178, 179, 180, 181 

ENF: PN 181, 183 
 

 

5. Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú 

republiku ***I 

Správa: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

16 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 114, 528, 9 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-3 výbor  +  

článok 1 ods. 1 13 viac ako 40 

poslancov 

EH - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

viac ako 40 

poslancov 

HPM + 432, 176, 43 

článok 2 ods. 1 6 EFDD  -  

článok 4 ods. 1 7= 

14= 

EFDD  

viac ako 40 

poslancov 

HPM - 188, 434, 29 

článok 5 ods. 1 8 EFDD  -  

od článku 5 17 GUE/NGL  -  

4 výbor  +  

článok 6 od odseku 1 9 EFDD  -  

článok 7 ods. 2 10 EFDD HPM - 92, 513, 47 

odôv. 9 11= 

15= 

viac ako 40 

poslancov 

PPE 

EH + 424, 191, 34 

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 475, 126, 35 

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM hlasovanie odložené 

(článok 61 ods. 2 rokovacieho 

poriadku) 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 5, 7, 10, 16 

ENF: PN 16, návrh Komisie 
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6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 

Správa: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných 
hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum 

rastu na rok 2016 

Správa: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 6 ALDE HPM - 136, 469, 45 

ods. pôvodný text OH +  

od odseku 1 4 Verts/ALE HPM - 148, 483, 17 

ods. 2 25 GUE/NGL  -  

od odseku 2 5 Verts/ALE HPM - 91, 538, 18 

ods. 3 26 GUE/NGL  -  

ods. 5 27 GUE/NGL  -  

ods. 7 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 7 12 EFDD HPM - 160, 461, 23 

ods. 8 7 ALDE HPM - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 10 13 EFDD HPM - 68, 561, 22 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

4 +  

od odseku 10 14 EFDD  -  

ods. 11 15 EFDD HPM - 121, 496, 32 

ods. 12 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 13 29 GUE/NGL  -  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 16 8 ALDE HPM - 167, 460, 26 

16 EFDD HPM - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL HPM - 148, 448, 41 

ods. 18 31 GUE/NGL  -  

ods. 19 ods. pôvodný text OH +  

ods. 20 32 GUE/NGL  -  

od odseku 20 33 GUE/NGL HPM - 115, 475, 54 

ods. 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE HPM - 129, 495, 27 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 390, 205, 48 

od odseku 21 3 Verts/ALE HPM - 83, 506, 52 

ods. 24 18 EFDD  -  

10 ALDE HPM - 120, 505, 19 

ods. pôvodný text OH +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 25 35 GUE/NGL  -  

od odseku 25 19 EFDD HPM - 123, 506, 21 

ods. 26 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 26 1 Verts/ALE HPM - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE HPM - 78, 508, 57 

20 EFDD HPM - 94, 510, 39 

ods. 27 11 ALDE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 28 36 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 457, 168, 24 

2/HPM + 463, 161, 9 

3/HPM + 462, 171, 7 

od odseku 28 21 EFDD HPM - 175, 464, 7 

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 32 22 EFDD HPM - 159, 473, 16 

ods. pôvodný text OH +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

podnadpis pred 

odsekom 33 

37 GUE/NGL HPM - 118, 516, 13 

ods. 33 38 GUE/NGL HPM - 111, 529, 8 

ods. 34 39 GUE/NGL  -  

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

ods. 36 ods. pôvodný text OH +  

ods. 37 40 GUE/NGL HPM - 161, 470, 18 

ods. 38 ods. pôvodný text OH +  

ods. 40 ods. pôvodný text OH +  

ods. 43 ods. pôvodný text OH +  

ods. 45 41 GUE/NGL  -  

ods. 46 ods. pôvodný text OH +  

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 508, 98, 47 

ods. 48 ods. pôvodný text OH +  

ods. 51 ods. pôvodný text OH +  

odôv. A 23 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia H 24 GUE/NGL  -  

odôv. I ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 395, 203, 50 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: PN 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: PN 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: PN 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: odseky 21 (druhá časť) a 47 (druhá časť) 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odseky 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 

odôvodnenie I 

Verts/ALE: ods. 1 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 10 

1. časť „uvedomuje si prebiehajúci proces znižovania pákového efektu v súkromnom 

sektore; zdôrazňuje, že miera investícií v Európe je výrazne pod úrovňou spred 

krízy;“ 

2. časť „v tejto súvislosti poukazuje na dôležitosť urýchleného zavedenia bankovej únie a 

štrukturálnej reformy bánk,“ 

3. časť „ako aj na význam podpory kapitálových investícií do MSP vďaka vytvoreniu únie 

kapitálových trhov;“ 

4. časť „žiada, aby sa EFSI a COSME maximálne využívali s cieľom zlepšiť prístup MSP k 

finančným prostriedkom; domnieva sa, že lepšia predvídateľnosť regulačného rámca 

jednotného trhu by zlepšila dôveru investorov;“ 

 
ods. 15 

1. časť „zdôrazňuje dôležitosť väčšej efektívnosti využívania zdrojov a energie, a to aj 

prostredníctvom rozvoja obehového hospodárstva;“ 

2. časť „zdôrazňuje význam ďalšieho rozvoja skutočnej energetickej únie založenej na 

solidarite, účinnosti a rozmanitosti bez ignorovania domácich zdrojov energie 

vrátane obnoviteľnej energie; vyzýva Komisiu, aby tieto otázky zahrnula do 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých sú najdôležitejšie pre 

konkurencieschopnosť a udržateľný rast;“ 

 
ods. 30 

1. časť „pripomína, že výška miezd je vecou autonómneho kolektívneho vyjednávania,“ 

2. časť „a vyzýva príslušné zúčastnené strany, aby zabezpečili zodpovedný a zároveň rast 

podporujúci vývoj miezd, ktorý by mal odrážať zvýšenia produktivity; vyzýva 

predovšetkým príslušné subjekty v krajinách s deficitom bežného účtu alebo takmer 

vyrovnaným stavom bežného účtu, aby naďalej vyvíjali úsilie o posilnenie 

produktivity a udržanie konkurencieschopnosti; zároveň vyzýva príslušných aktérov 

v krajinách s vysokým prebytkom bežného účtu, aby nadmerné úspory použili na 

podporu domáceho dopytu a investícií;“ 

 
 

ods. 21 

1. časť „trvá na vykonávaní Paktu stability a rastu“ 

2. časť „pri plnom využití existujúcich doložiek flexibility v súlade s oznámením Komisie z 

13. januára 2015 (COM(2015)0012), aby sa okrem iného podporili väčšie investície 

a štrukturálne reformy a riešili sa bezpečnostné hrozby a prílev utečencov;“ 
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ods. 47 

1. časť „znova zdôrazňuje, že je potrebný fiškálny rámec, ktorý odmeňuje rozvoj 

udržateľných politík a je v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“, čím poskytuje 

správne signály pre investície v oblasti efektívneho využívania zdrojov, 

modernizácie výrobných procesov a výroby ľahšie opraviteľného tovaru s dlhšou 

životnosťou;“ 

2. časť „opätovne zdôrazňuje potrebu postupne zrušiť dotácie škodlivé pre životné 

prostredie, a to aj na fosílne palivá, a presunúť dane z práce na znečisťovanie 

životného prostredia;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 27 

1. časť Text ako celok okrem slov „že pre mnohé členské štáty to znamená fiškálnu 

konsolidáciu zameranú na rast; poznamenáva na druhej strane“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 28 

1. časť Text ako celok okrem slov „vítaným“ a „je si vedomý toho, že prebytok bežného 

účtu niektorých členských štátov súvisí s pozitívnym účinkom presahovania naprieč 

hodnotovým reťazcom, z čoho môžu rôznym spôsobom ťažiť iné členské štáty;“ 

2. časť „vítaným“ 

3. časť „je si vedomý toho, že prebytok bežného účtu niektorých členských štátov súvisí s 

pozitívnym účinkom presahovania naprieč hodnotovým reťazcom, z čoho môžu 

rôznym spôsobom ťažiť iné členské štáty;“ 
 

Iné 

PN 17 bol vzatý späť. 

João Pimenta Lopes (skupina GUE/NGL) stiahol svoj podpis v súvislosti s PN 25. 

Dimitrios Papadimoulis (skupina GUE/NGL) tiež podpísal PN 35. 
 

 

8. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a 

sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 

Správa: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 1 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text OH +  

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 448, 170, 22 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/HPM + 522, 103, 18 

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 17 ods. pôvodný text OH/EH + 303, 272, 64 

ods. 19 ods. pôvodný text HPM + 485, 116, 38 

ods. 20 2 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 478, 136, 30 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 198, 379, 68 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 27 ods. pôvodný text OH +  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 390, 235, 16 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 39 ods. pôvodný text OH +  

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 432, 210, 1 

2 -  

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 464, 174, 4 

2 +  

ods. 43 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 52 ods. pôvodný text OH +  

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 58 3 GUE/NGL  -  

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 62 ods. pôvodný text HPM + 357, 245, 42 

ods. 63 ods. pôvodný text HPM + 402, 180, 51 

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 469, 121, 46 

2/HPM + 443, 169, 11 

3/HPM + 456, 154, 26 

4/HPM + 510, 119, 5 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 69 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 70 ods. pôvodný text HPM + 450, 182, 2 

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 458, 180, 0 

odôv. I ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 404, 201, 35 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: odseky 3, 14 (5. časť), 20 (2. časť), 42 (1. časť), 63, 64, 70 

ALDE: odseky 19, 64 (3. časť) 

S&D: ods. 62 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 17, 41, 62 

GUE/NGL: odseky 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: odseky 27, 62 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 16 

1. časť Text ako celok okrem slova „účinnú fiškálnu konsolidáciu“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 20 

1. časť Text ako celok okrem slov „niekoľko členských štátov vykonalo reformy, ktorých 

pozitívne výsledky sú viditeľné napríklad vo zvyšovaní miery zamestnanosti, ale“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 42 

1. časť „víta v prvý rok vykonávania EFSI a jeho úlohu, ktorou je podpora najlepších 

projektov na európskej úrovni;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že EFSI umožní lepšie sociálne a hospodárske 

zbližovanie členských štátov a ich regiónov v rámci EÚ a že všetky členské štáty 

využijú možnosť prístupu k tomuto fondu v súlade s cieľmi kohéznej politiky; 

vyzýva Komisiu, aby monitorovala a kontrolovala investície v rámci EFSI; je 

presvedčený, že treba zverejniť správu, ktorá by sa mala zamerať na audit a meranie 

ekonomického a sociálneho vplyvu príslušných investícií v reálnom vyjadrení;“ 

 
PPE: 

ods. 22 

1. časť „víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa investícií do ľudského kapitálu s cieľom 

obnoviť úroveň zamestnanosti a udržateľného rastu, ale je veľmi znepokojený 

skutočnosťou, že verejné výdavky na vzdelávanie zaznamenali pokles o 3,2 %  od 

roku 2010 a pokles v jedenástich členských štátoch v poslednom roku, pre ktorý sú 

údaje k dispozícii (2013);“ 

2. časť „zdôrazňuje, že v záujme toho, aby tieto reformy boli účinné, mali by sa zamerať na 

učebné osnovy žiakov a verejný sektor;“ 

 
GUE/NGL: 

odôv. A 

1. časť „keďže miera nezamestnanosti od polovice roku 2013 pomaly klesá, nie však 

dostatočne na odstránenie nezamestnanosti a chudoby, a to aj napriek podporným 

makroekonomickým politikám a účinku štrukturálnych reforiem; keďže však miera 

nezamestnanosti je v mnohých členských štátoch naďalej príliš vysoká a v 

súčasnosti dosahuje 9,9 % aktívnych obyvateľov, t. j. 23 miliónov Európanov, 

pričom asi polovicu z nich tvoria dlhodobo nezamestnaní, a v eurozóne predstavuje 

viac ako 10 %, čo je stále podstatne viac ako v roku 2008; keďže preto je 

nevyhnutné vziať do úvahy špecifické mikroekonomické okolnosti“ 

2. časť „a sú potrebné vhodné štrukturálne reformy, ktorých sociálny vplyv musí byť 

posúdený pred tým, než nadobudnú účinnosť;“ 

 
ods. 6 

1. časť Text ako celok okrem slov „s cieľom reagovať na demografické zmeny lepším 

prispôsobením systémov členských štátoch v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy potrebám trhu práce;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 25 

1. časť Text ako celok okrem slov „celkovej konkurencieschopnosti, a pritom zabezpečili“ a 

„naliehavo vyzýva členské štáty, aby znížili administratívnu záťaž s cieľom podporiť 

podnikanie mladých ľudí;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 43 

1. časť Text ako celok okrem slov „alebo rozvoja ľudského kapitálu, alebo na zvýšenie 

udržateľného inkluzívneho rastu;“ a „očakávaných sociálnych a hospodárskych 

výsledkov“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 59 

1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali pracovnú mobilitu medzi 

členskými štátmi v celej EÚ ako prostriedok k vytváraniu príležitostí pre pracujúcich 

aj pre podniky;“ 

2. časť „žiada členské štáty, aby využívali a podporovali existujúce európske nástroje na 

uľahčenie tejto mobility pracovnej sily, najmä Európsku sieť služieb zamestnanosti 

EURES; v cezhraničných regiónoch, kde je mobilita pracovnej sily skutočne vysoká, 

nabáda členské štáty, aby rozvíjali cezhraničné partnerstvá siete EURES s cieľom 

pomôcť pracovníkom pri projektoch mobility;“ 

 
ods. 69 

1. časť Text ako celok okrem slov „vo všetkých fázach európskeho semestra;“ „v tomto 

zmysle“ a „a zjednodušený prístup zavedený ročným prieskumom rastu na rok 2015; 

poukazuje však na to, že situácia v mnohých členských štátoch je naďalej 

neuspokojivá na vnútroštátnej úrovni; 

2. časť tieto slová 

 
ALDE: 

ods. 29 

1. časť Text ako celok okrem slov „a zvážili uplatnenie výhodnejšej daňovej diferenciácie 

podľa počtu detí v domácnosti;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 41 

1. časť „zdôrazňuje vysokú spoločenskú a hospodársku hodnotu investícií v oblasti 

sociálnej ochrany vrátane sociálnych služieb;“ 

2. časť „uvádza, že týmto sociálnym investíciám by sa malo udeliť viac flexibility v rámci 

postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, a preto nabáda členské štáty, aby 

investovali do sociálnych služieb v záujme pozitívneho sociálneho a hospodárskeho 

rozvoja;“ 

 
ods. 53 

1. časť „je znepokojený tým, že práca už sama o sebe nie je zárukou toho, že sa človek 

vymaní z chudoby, ani najlepším nástrojom na zaistenie sociálneho začlenenia, 

keďže v roku 2014 trpelo chudobou 12,7 % zamestnaných osôb v produktívnom 

veku, čo predstavuje zvýšenie oproti 11 % v roku 2009; vyzýva Komisiu, aby 

predložila integrovanú stratégiu EÚ zameranú na boj s chudobou, aby bolo možné 

bojovať proti mnohostrannosti chudoby vo všetkých skupinách, najmä v prípade 

najviac ohrozených skupín, a podporovať ich integrované aktívne zapojenie, ktoré 

by bolo podporené právom na skutočnú sociálnu ochranu;“ 

2. časť „v tomto zmysle opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila iniciatívu, ktorá by 

podporila zavedenie minimálnej mzdy v členských štátoch bez toho, aby došlo k 

porušeniu zásady subsidiarity;“ 

 
odôv. I 

1. časť Text ako celok okrem slov „keďže takéto praktiky sú založené na psychologickej 

stigme spojenej s nezamestnanosťou a spôsobujú, že zamestnávatelia vnímajú 

nezamestnaných a starších žiadateľov ako menej kompetentných a horšie 

zamestnateľných než zamestnané osoby;“ 

2. časť tieto slová 
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EFDD, GUE/NGL, ALDE 

ods. 14 

1. časť Text ako celok okrem slov „konštatuje, že EÚ ako celok aj mnohé členské štáty EÚ 

naďalej trpia štrukturálnymi problémami, ktoré je naliehavo potrebné riešiť;“ „je 

znepokojený sociálnym vplyvom opatrení fiškálnych úprav, ktoré sa zameriavajú na 

zníženie výdavkov, a“, „a spoločensky a ekonomicky vyvážené štrukturálne 

reformy“ a „a zodpovednú fiškálnu konsolidáciu (s ohľadom na udržateľnosť dlhu, 

ekonomický cyklus a investičné medzery),“ 

2. časť „konštatuje, že EÚ ako celok aj mnohé členské štáty EÚ naďalej trpia štrukturálnymi 

problémami, ktoré je naliehavo potrebné riešiť;“ 

3. časť „je znepokojený sociálnym vplyvom opatrení fiškálnych úprav, ktoré sa zameriavajú 

na zníženie výdavkov, a“ 

4. časť „a spoločensky a ekonomicky vyvážené štrukturálne reformy“ 

5. časť: „a zodpovednú fiškálnu konsolidáciu (s ohľadom na udržateľnosť dlhu, ekonomický 

cyklus a investičné medzery),“ 

 
GUE/NGL, ALDE 

ods. 64 

1. časť Text ako celok okrem písm. a) , b), a c) 

2. časť písm. a) 

3. časť písm. b) 

4. časť písm. c) 
 

 

9. Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 

Správa: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 24 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 222, 370, 39 

ods. 27 2 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 229, 353, 48 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 46 3 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 498, 94, 45 

ods. pôvodný text HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 462, 166, 7 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: ods. 46 PN 3 

Verts/ALE: ods. 46 PN 1, 2, 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

 

ods. 12 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane organizácií zamestnávateľov a odborových 

zväzov“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 35 

1. časť Text ako celok okrem slov „ktorý by sa mal uplatňovať v súlade s normami právnej 

a spotrebiteľskej ochrany a v rovnakých podmienkach s konkurenciou;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 52 

1. časť „domnieva sa, že orgány dohľadu nad trhom v rámci jednotného trhu je potrebné 

posilniť, lepšie prepojiť a primerane vybaviť personálom na to, aby dokázali čeliť 

dnešným výzvam, najmä výzvam vyplývajúcim z celosvetovej hospodárskej súťaže; 

naliehavo žiada vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, aby užšie spolupracovali a 

aby si vymieňali informácie a najlepšie postupy s cieľom efektívne bojovať s 

rôznymi formami nekalej súťaže na jednotnom trhu, ako sú napríklad vysoký počet 

nelegálnych a neštandardných produktov, ktoré spôsobujú vysoké náklady podnikom 

dodržiavajúcim predpisy a pre spotrebiteľov predstavujú vysoké riziko, najmä pre 

tých najzraniteľnejších; je znepokojený dĺžkou omeškania Rady Európskej únie, 

pokiaľ ide o prijatie balíka predpisov o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a 

dohľade nad trhom, čo ohrozuje bezpečnosť výrobkov v EÚ;“ 

2. časť „vyzýva Radu, aby ho bezodkladne prijala;“ 
 

 

 

10. Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko 

Návrh uznesenia: B8-0255/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

(výbor INTA) 

ods. 2 12 GUE/NGL  -  

ods. 3 ods. pôvodný text OH +  

ods. 6 13 GUE/NGL  -  

od odseku 6 14 GUE/NGL  -  

od odseku 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 16 4 S&D EH - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

ods. 17 5 S&D HPČ   

1/EH + 317, 286, 16 

2 -  

od odseku 21 6 S&D  -  

ods. 23 17 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 25 7 S&D EH - 297, 318, 19 

ods. 29 1 EFDD  -  

od odseku 42 9 Verts/ALE HPČ   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

ods. 44 2 EFDD  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 46 3 EFDD HPM - 144, 467, 20 

ods. 50 10 Verts/ALE  -  

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 58 ods. pôvodný text OH +  

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 545, 67, 20 

3 +  

od odôvodnenia M 11 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 479, 123, 31 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 3 

ENF: ods. 59 (2. časť) záverečné hlasovanie 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 58 

ENF: ods. 3 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 11 

1. časť Text ako celok okrem slov „a asymetrickú“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 13 

1. časť Text ako celok okrem slov „a asymetricky“ 

2. časť tieto slová 

 
S&D: 

ods. 23 

1. časť „dôrazne nabáda Komisiu a tuniskú vládu, aby do všetkých etáp rokovaní jasným a 

presným spôsobom zapájali tuniské a európske občianske spoločnosti a aby 

preukázali inovatívnosť; v tejto súvislosti víta úlohu tuniskej občianskej spoločnosti 

v prvom kole rokovaní a žiada, aby konzultácie boli otvorené, transparentné a viac 

zohľadňovali rozmanitosť zložiek tuniskej občianskej spoločnosti,“ 

2. časť „využívajúc pritom najlepšie postupy, napríklad tie, ktoré sa stanovili pri podobných 

rokovaniach;“ 

 
ods. 44 

1. časť Text ako celok okrem slov „EÚ a Tunisko môžu z lepšieho vzájomného prístupu na 

poľnohospodárske trhy len profitovať a“ 

2. časť tieto slová 

 
PN 9 

1. časť Text ako celok okrem slov „podstatné či procesné“ 

2. časť tieto slová 

 
 

PN 5 

1. časť „žiada však Európsku úniu, ako aj jej členské štáty, EIB a EBOR, aby aj naďalej 

stáli po boku Tuniska a zintenzívnili svoje programy pomoci a podpory aj 

zavedením mimoriadnych autonómnych obchodných opatrení s cieľom sprevádzať 

Tunisko pri konsolidácii jeho demokratického procesu;“ víta skutočnosť, že niektoré 

členské štáty uzatvárajú partnerstvá v záujme transformácie Tuniska; „vyzýva 

Európsku úniu, aby pokračovala vo svojom programe na zníženie regionálnych 

nerovností v oblasti prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti v Tunisku;“ 

2. časť „ľutuje však, že Európska únia nepredpokladá prijatie opatrení s cieľom znížiť časť 

tuniského dlhu, ktorý väčšinou vytvoril predchádzajúci režim;“ 

 
ods. 57 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby do znenia dohody zahrnula doložku o ľudských právach,“ 

2. časť „podľa ktorej EÚ môže jednostranne pozastaviť uplatňovanie dohody v prípade 

porušenia ľudských práv zmluvnou stranou;“ 
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Verts/ALE, ENF: 

ods. 59 

1. časť Text ako celok „dohody o zjednodušení vízového režimu a“ a „dohody o readmisii“ 

2. časť „dohody o zjednodušení vízového režimu a“ 

3. časť „dohody o readmisii“ 
 

 

 

11. Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 

Správa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 1 Verts/ALE  +  

ods. 7 4 GUE/NGL  -  

ods. 10 5 GUE/NGL  -  

ods. 11 6 GUE/NGL  -  

ods. 17 7 GUE/NGL  -  

ods. 22 8 GUE/NGL  -  

ods. 23 9 GUE/NGL HPČ   

1 -  

2 -  

ods. 26 2 Verts/ALE  +  

od odseku 26 3 Verts/ALE  +  

ods. 29 10V PPE EH - 231, 393, 4 

ods. 31 11V PPE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 526, 46, 55 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_SK.doc 22 PE 578.054 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

PN 9 

1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zastavili lety za účelom navracania osôb, 

vrátane letov organizovaných agentúrou Frontex, a v plnej miere ukončili politiku 

spoločných operácií návratu;“ 

2. časť „víta výzvu ombudsmanky, aby agentúra Frontex zriadila mechanizmus podávania 

individuálnych sťažností na prípadné porušovanie základných práv, ktorého 

súčasťou by boli najprísnejšie právne záruky; vyzýva ju, aby vzhľadom na súčasnú 

situáciu, keď počet utečencov na hraniciach EÚ rastie, ďalej pokračovala v skúmaní 

tejto veci a tiež vo veci obvinenia z porušovania ľudských práv, ktorého sa mala 

údajne dopustiť agentúra Frontex pri operáciách v súvislosti s kontrolou vonkajších 

hraníc Únie;“ 
 

 

12. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

Správa: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 6V ENF  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 315, 303, 4 

od odseku 7 1 Verts/ALE  -  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 10 2 Verts/ALE  -  

ods. 11 7 ENF  -  

od odseku 14 12 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 224, 370, 36 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 321, 268, 29 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 307, 292, 22 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 podods. 1 9 ECR  -  

od odseku 25 3 Verts/ALE  -  

od odseku 32 10 ECR HPM - 229, 387, 4 

ods. 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

od odôvodnenia C 4 ENF  -  

odôv. D 5 ENF  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 400, 169, 59 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 12 

 PN 10 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 6 

1. časť „očakáva, že ECB v súlade s článkom 282 ZFEÚ prispeje k všeobecným 

hospodárskym politikám v Únii a k dosiahnutiu ich cieľov“ 

2. časť „bez toho, aby bola ohrozená jej hlavná úloha, ktorou je zabezpečenie cenovej 

stability;“ 

 
ods. 8 

1. časť Text ako celok okrem slova „fiškálnu konsolidáciu“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 18 

1. časť Text ako celok okrem slov „bez toho, aby bol dotknutý jej hlavný cieľ udržať cenovú 

stabilitu“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 20 

1. časť „víta, že sa ECB pokúša zvýšiť infláciu na úroveň tesne pod 2 %, pretože to môže 

prispieť aj k úspechu iných politík EÚ a zvýšiť konkurencieschopnosť, hospodársky 

rast a tvorbu pracovných miest v Európe, ak budú tento cieľ sprevádzať cielené 

investície, ambiciózne a sociálne vyvážené štrukturálne reformy“ 

2. časť „a fiškálna konsolidácia;“ 

 
Verts/ALE, ECR: 

ods. 15 

1. časť „nalieha na tie členské štáty eurozóny, na ktoré sa vzťahuje program 

makroekonomických úprav, aby konali v súlade s článkom 7 ods. 9 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 472/2013 z 21. mája 2013 s cieľom vykonať 

komplexný audit svojich verejných financií, aby okrem iného posúdili dôvody, ktoré 

viedli k nadmernému zadlženiu, a tiež sledovali možné nezrovnalosti;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že cieľom tohto auditu by malo byť získanie lepšieho pochopenia chýb 

z minulosti,“ 

3. časť „a nie začať ad hoc proces reštrukturalizácie dlhu, ktorý by mohol v niektorých 

krajinách opäť zažať dlhovú krízu;“ 
 

 

13. Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým 

Zélandom 

Návrh uznesenia: B8-0250/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0250/2016 

(výbor INTA) 

ods. 5 8 GUE/NGL HPM - 135, 300, 180 

ods. 6 9 GUE/NGL HPM - 101, 459, 55 

od odseku 6 2 ENF HPM - 70, 506, 43 

ods. 8 1 S&D HPM + 479, 108, 28 

od odseku 8 3 ENF HPČ   

1/HPM - 84, 490, 44 

2/HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 9 10 GUE/NGL HPM - 157, 336, 119 

ods. 11 11 GUE/NGL HPM - 151, 310, 156 

od odseku 11 12 GUE/NGL  -  

odôv. A 4 GUE/NGL HPM - 123, 475, 18 

odôv. G ods. pôvodný text OH +  

odôv. H 5 GUE/NGL  -  

odôv. K 6 GUE/NGL HPM - 150, 459, 9 

odôv. M 7 GUE/NGL HPM - 105, 454, 50 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 479, 123, 17 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 1 

PPE PN 2, 3, 4, 6, 8, 11, záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: PN 7, 9, 10, 11 

ENF: PN 2, 3, 4, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odôv. G 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

PN 3 

1. časť Text ako celok okrem slov „a prípadne vyňala z rokovaní “ 

2. časť tieto slová 
 

 

14. Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v 

členských štátoch 

Návrhy uznesení: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

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-B8-0251/2016  

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

od odseku 4 4 GUE/NGL  -  

od odseku 5 5 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia A 1 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia B 2 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia C 3 GUE/NGL  -  

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 289, 310, 5 

odôv. H ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR, S&D: odôv. H 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

odôv. G 

1. časť Text ako celok okrem slova „celoeurópske“ 

2. časť toto slovo 
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15. Humanitárna situácia v Jemene 

Návrhy uznesení: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-
0160/2016, B8-0151/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia predložený politickou skupinou 

B8-0147/2016  ECR  -  

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0151/2016  

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

ods. 2 3 PPE EH + 304, 285, 15 

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 552, 31, 18 

od odseku 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

HPM + 359, 212, 31 

odôv. B 2 PPE EH + 434, 148, 19 

odôv. N ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 556, 33, 14 

2/HPM + 353, 232, 23 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 449, 36, 78 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: ods. 6, odôv. N, PN 1, záverečné hlasovanie 

ALDE: odôv. N, PN 1 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôv. N 

1. časť „keďže niektoré členské štáty EÚ ďalej povoľujú transfery zbraní a súvisiaceho 

materiálu do Saudskej Arábie po začiatku vojny;“ 

2. časť „keďže tieto transfery sú v rozpore so spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP o 

kontrole vývozu zbraní, ktorou sa výslovne zakazuje povoľovanie licencií na  zbrane 

zo strany členských štátov, ak existuje zjavné riziko, že by sa vojenské technológie 

alebo materiál, ktoré sa majú vyviezť, mohli použiť pri vážnom porušovaní 

medzinárodného humanitárneho práva a narušovaní regionálneho mieru, bezpečnosti 

a stability;“ 
 

Iné 

Catherine Bearder (skupina ALDE) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0151/2016. 

 


