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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. Zdravie zvierat ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina 

na zamietnutie návrhu Rady) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1 EFDD HPM - 78, 613, 13 

Pozícia Rady Schválenie bez hlasovania 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 
 

 

2. Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo 

vzdelávacích zariadeniach ***I 

Správa: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov 

***I 

Správa: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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 

148 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 243, 454, 12 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

výbor EH + 549, 151, 9 

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

41 výbor HPM + 524, 180, 3 

98 výbor OH +  

99 výbor OH +  

článok 1 ods. 1 písm. 

a) 

146 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE HPM - 194, 513, 3 

44 výbor  +  

článok 1 ods. 2 písm. 

a) 

140V Verts/ALE  -  

článok 1 ods. 2 písm. 

d) 

141V Verts/ALE  -  

článok 1 ods. 3 150 ECR HPM - 94, 613, 5 

137 EFDD HPM - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE HPM - 150, 545, 18 

48 výbor  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

článok 1 ods. 4 154 ECR HPM - 136, 569, 7 

článok 6 ods. 1 od 

písmena b) 

151 ECR HPM - 132, 569, 10 

článok 6 od odseku 4 152 ECR HPM - 140, 562, 3 

článok 8 ods. 6 143= 

147= 

Verts/ALE,  

viac ako 40 

poslancov 

HPM - 170, 484, 55 

94 výbor  +  

článok 9 ods. 3 97 výbor  +  

153 ECR HPM ↓  

článok 11 101 výbor  +  

144 Verts/ALE  -  

článok 14 155V ECR  -  

110/ 

112-

114 

výbor  +  

111 výbor  +  

145 Verts/ALE HPM ↓  

článok 25 ods. 2 156 ECR HPM - 153, 524, 34 

136 výbor  +  

od odôvodnenia 1 138 Verts/ALE  -  

od odôvodnenia 14 149 ECR HPM - 138, 569, 4 

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 451, 243, 18 

hlasovanie: legislatívne uznesenie  hlasovanie odložené 

(článok 61 ods. 2 rokovacieho 

poriadku) 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: PN 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: návrh Komisie 

ECR: PN 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: PN 98, 99 
 

Iné 

Tibor Szanyi (skupina S&D) stiahol svoj podpis v súvislosti s PN 146 a 147. 
 

 

4. Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I 

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok blok č. 

1 

2 výbor  +  

Blok č. 2 1 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti 

podvodom 

Správa: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 11 1 ENF  -  

ods. 22 2 ENF  -  

ods. 25 3 ENF  -  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 569, 69, 73 

2/HPM + 536, 159, 11 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 649, 11, 49 

2/HPM + 652, 25, 26 

3/HPM + 669, 9, 26 

ods. 36 4V ENF  -  

ods. 41 5 ENF  -  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 618, 40, 54 

2/HPM + 648, 33, 27 

od odseku 49 10 EFDD EH - 320, 361, 23 

ods. 52 6V ENF HPM - 135, 541, 14 

ods. 53 7V ENF HPM - 144, 519, 27 

od odseku 56 11 EFDD EH + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

ods. 59 8 ENF  -  

od odseku 63 13 EFDD EH + 336, 277, 93 

ods. 69 14 EFDD  +  

ods. 75 9 ENF  -  

ods. 76 ods. pôvodný text HPM + 447, 32, 231 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 576, 50, 84 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odseky 52, 53, 76 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 26 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby vyvinula systém presných ukazovateľov a jednoducho 

použiteľných jednotných kritérií, ktorý sa bude zakladať na požiadavkách 

uvedených v Štokholmskom programe, s cieľom merať úroveň korupcie v členských 

štátoch;“ vyjadruje znepokojenie nad spoľahlivosťou a kvalitou údajov, ktoré 

poskytujú členské štáty; vyzýva preto Komisiu, aby úzko spolupracovala s 

členskými štátmi na zabezpečení poskytovania komplexných, presných a 

spoľahlivých údajov a mala pritom na pamäti cieľ spočívajúci v úplnom vykonávaní 

systému jednotného auditu;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby vypracovala index korupcie na zaradenie členských štátov do 

kategórií;“ 

 
ods. 31 

1. časť „naliehavo vyzýva Komisiu, aby zachovala svoju prísnu politiku prerušovania a 

pozastavovania platieb v súlade s príslušným právnym základom; “ 

2. časť „víta skutočnosť, že Komisia prijala nové rozhodnutie týkajúce sa mechanizmu 

včasného varovania; očakáva vytvorenie komplexného systému včasného 

odhaľovania rizík a vylučovania hospodárskych subjektov, ktorý má Komisia 

navrhnúť; vyzýva Komisiu, aby lepšie informovala členské štáty a miestne orgány o 

vykonávaní svojej politiky;“ 

3. časť „uvedomujúc si, že politické úvahy by nemali negatívne vplývať na tento postup;“ 

 
ods. 48 

1. časť „poznamenáva, že vymedzenie, klasifikácia, odhaľovanie a oznamovanie 

nezrovnalostí sú medzi členskými štátmi a aj v rámci nich stále rôzne, najmä z 

dôvodu rôznych vymedzení nezrovnalostí; domnieva sa, že je potrebné ďalšie 

zosúladenie, a v tejto súvislosti víta delegované nariadenie Komisie z 8. júla 2015 o 

oznamovaní nezrovnalostí, ktorým sa dopĺňa nariadenie o spoločných 

ustanoveniach; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci politiky súdržnosti 

zaviedli ucelené stratégie prístupu k nezrovnalostiam a boja proti podvodom; 

poukazuje na preventívne a nápravné opatrenia prijaté Komisiou na predchádzanie 

podvodným nezrovnalostiam,“ 

2. časť „a to aj prerušením 193 platieb v rámci politiky súdržnosti;“ 

 
PPE: 

ods. 29 

1. časť poukazuje na význam prístupu k informáciám a transparentnosť lobizmu, ako 

aj používania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na podporu práce nezávislých 

organizácií v tejto oblasti“ 

2. časť „okrem iného na zavedenie finančnej podpory pre cezhraničnú investigatívnu 

žurnalistiku;“ 
 

 

6. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu 

Správa: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

4 viac ako 40 

poslancov 

 -  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 365, 327, 8 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 667, 33, 3 

2 +  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 316, 390, 2 

ods. 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 364, 338, 7 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 463, 223, 19 

3 +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 354, 347, 10 

ods. 12 ods. pôvodný text OH +  

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 419, 262, 21 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 348, 337, 20 

3/EH + 360, 335, 8 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 404, 283, 15 

ods. 20 ods. pôvodný text OH +  

ods. 21 ods. pôvodný text HPM - 335, 350, 21 

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 479, 200, 24 

ods. 24 ods. pôvodný text OH -  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 533, 158, 16 

2/HPM + 352, 340, 11 

ods. 32 ods. pôvodný text HPM - 339, 346, 15 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 342, 2 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od odseku 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 363, 328, 11 

ods. 36 ods. pôvodný text HPM + 568, 124, 13 

citácia 9 ods. pôvodný text OH +  

od citácie 24 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 353, 345, 12 

odôv. A ods. pôvodný text HPM + 576, 78, 55 

odôv. B ods. pôvodný text HPM + 555, 55, 88 

odôv. C ods. pôvodný text HPM + 627, 30, 49 

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 550, 63, 89 

2/HPM + 361, 284, 58 

odôv. F ods. pôvodný text HPM + 607, 48, 45 

odôv. H ods. pôvodný text OH +  

odôv. L ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 360, 320, 26 

odôv. P ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. Q ods. pôvodný text OH +  

odôv. T ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

odôv. W ods. pôvodný text HPM + 505, 168, 24 

odôv. X ods. pôvodný text OH +  

odôv. Z ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: návrh uznesenia výboru FEMM (text 

ako celok) 

HPM + 453, 173, 79 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ALDE: ods. 23 

S&D: odôv. A, B, C, E, F, W; ods. 36 

ECR: odseky 7 (1. časť), 11, 14 (2. časť), 21, 26 (2. časť), 29, 32 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: citácia 9 

PPE: odseky 11, 12, 15, 20, 24, 32; odôv H, Q, W, X 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 8 

1. časť Text ako celok okrem slov „rodinného života“ 

2. časť toto slovo 

 
ECR: 

ods. 7 

1. časť „vyzýva zodpovedné útvary, aby naďalej pracovali na osobitných opatreniach na 

podporu zosúladenia pracovného a súkromného života;“ 

2. časť „s poľutovaním konštatuje, že spomedzi úradníkov EP sú ženy naďalej najviac 

zastúpené vo funkčnej skupine asistentov (AST); požaduje, aby sa na základe 

rodovo rozlíšených údajov každoročne analyzoval stav rodovej rovnosti 

v Parlamente na všetkých úrovniach zamestnancov a politických orgánov vrátane 

asistentov poslancov a aby sa správa o tomto stave zverejnila;„ 

 
PPE: 

ods. 5 

1. časť „žiada, aby sa sieť pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti neustále rozvíjala 

a nezastupovala iba výbory, ale aj medziparlamentné delegácie, a aby sa v plnej 

miere zapájala do pravidelného monitorovania aktuálneho stavu uplatňovania 

hľadiska rodovej rovnosti v jednotlivých politických oblastiach; berie na vedomie 

potrebu väčšieho a aktívnejšieho zapojenia poslancov EP do siete“ 

2. časť „a žiada, aby v záujme zvýšenia účasti boli do siete zapojení náhradníci poslancov 

EP, ako je to bežné vo výboroch a v delegáciách;“ 
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ods. 10 

1. časť „konštatuje, že skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť je 

zodpovedná za prijatie akčného plánu presadzovania rovnosti a rozmanitosti v rámci 

Parlamentu a za jeho plnenie; vyzýva skupinu na vysokej úrovni, aby s podporou 

príslušných útvarov predložila komplexný plán rodovej rovnosti,“ 

2. časť „v ktorom uvedie, ako do roku 2020 dosiahnuť 40-percentné zastúpenie žien na 

stredných a vyšších manažérskych pozíciách;“ 

3. časť „vyzýva GR pre personál a politické skupiny, aby zvážili možnosť navrhovať jednu 

ženu a jedného muža na miesta vedúcich oddelení v prípade, ak sa tieto miesta 

uvoľnia;“ 

 
ods. 13 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyzýva politické skupiny, aby zvážili koordinovaným 

spôsobom nominovať do každého výboru poslancov EP z nedostatočne zastúpeného 

pohlavia;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 16 

1. časť „zdôrazňuje, že rozpočtovanie zohľadňujúce rodové hľadisko vo forme plánovania, 

programovania a rozpočtovania, ktoré prispieva k posilňovaniu rodovej rovnosti a k 

napĺňaniu práv žien, je jedným z nástrojov, ktorý využívajú tvorcovia politík pri 

riešení otázky rodových rozdielov;“ 

2. časť s poľutovaním konštatuje, že pri vykonávaní rodového rozpočtovania sa ukázalo, že 

rodové hľadisko sa ani zďaleka neuplatňuje vo všetkých politikách, na všetkých 

úrovniach a v každej etape procesu tvorby politiky;“ 

3. časť „konštatuje, že v tejto súvislosti je mimoriadne dôležité budovať vnútorné kapacity v 

oblasti rodového rozpočtovania s cieľom posilniť kontrolnú úlohu Parlamentu v 

týchto otázkach;“ 

4. časť „konštatuje, že dôsledky rozhodnutí o výdajoch a príjmoch mali výrazne odlišný 

vplyv na ženy a mužov a zdôrazňuje, že poslanci v príslušných výboroch by mali 

brať do úvahy tieto odlišné účinky pri zostavovaní rozpočtu; zdôrazňuje, že rodové 

rozpočtovanie podporuje zodpovednosť a transparentnosť, pokiaľ ide o záväzok 

Parlamentu v oblasti rodovej rovnosti;“ 

 
ods. 29 

1. časť „víta osobitné iniciatívy, ktoré v tejto oblasti vyvinuli niektoré parlamentné výbory; 

s poľutovaním konštatuje, že veľká väčšina výborov pre svoju prácu neprijala akčný 

plán pre rodovú rovnosť, ani o ňom nediskutovala; zdôrazňuje, že je dôležité, aby pri 

výmene osvedčených postupov príslušné orgány spolupracovali so všetkými 

výbormi a delegáciami, a to aj prostredníctvom siete pre uplatňovanie hľadiska 

rodovej rovnosti, 

2. časť „a aby sa stanovil jasný postup na prijímanie akčného plánu v rodovej oblasti v 

každom výbore a každej delegácii, ktorý sa začlení do rokovacieho poriadku 

Parlamentu; odporúča, aby každý výbor usporiadal vo svojej oblasti politiky raz za 

dva roky vypočutie o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, a to v čase 

vypracovania správy o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti;“ 

 
ods. 33 

1. časť Text ako celok okrem slova „orgán“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 34 

1. časť Text ako celok okrem slov „napríklad zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej 

skupiny na vysokej úrovni v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti,“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. E 

1. časť „keďže Komisia sa v rámci strategického záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 

– 2019 podujala pokračovať v činnostiach uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a 

to aj prostredníctvom hodnotiacich a monitorovacích činností;“ 

2. časť „keďže Komisia znížila svoj strategický záväzok v oblasti rodovej rovnosti na 

obdobie po roku 2015 na úroveň pracovného dokumentu útvarov Komisie;“ 

 
odôv. L 

1. časť „keďže väčšina parlamentných výborov vo všeobecnosti považuje uplatňovanie 

hľadiska rodovej rovnosti za dôležité (napríklad vo svojej legislatívnej činnosti, v 

pracovných vzťahoch s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a tiež pri 

vypracúvaní akčných plánov v oblasti rovnosti),“ 

2. časť „pričom niektoré výbory preukazujú len malý, respektívne žiadny záujem o túto 

otázku;“ 

 
odôv. P 

1. časť „keďže k VFR (viacročný finančný rámec) je pripojené spoločné vyhlásenie troch 

inštitúcií, v ktorom je dohodnuté, že „do ročných rozpočtových postupov sa podľa 

potreby začlenia rodové prvky, pričom sa zohľadnia spôsoby, akými celkový 

finančný rámec Únie prispieva k prehlbovaniu rodovej rovnosti (a zabezpečuje 

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti)“;“ 

2. časť „keďže napriek tomu treba posilniť samotný záväzok týkajúci sa pokračovania v 

uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia žien, pretože platné 

politiky boli uplatňované len v obmedzenej miere a problém nedostatočných 

rozpočtových prostriedkov sa týka najmä rodových otázok;“ 

 
odôv. T 

1. časť „keďže všetky vnútorné a vonkajšie politiky EÚ by mali byť koncipované s cieľom 

rovnocenne podporovať chlapcov a dievčatá, mužov a ženy,“ 

2. časť „ako aj ostatné rodové identity;“ 

 
odôv. Z 

1. časť „keďže zastúpenie žien na kľúčových rozhodovacích miestach na politickej a 

administratívnej úrovni, a to aj v rámci politických skupín v Parlamente, je stále 

nízke;“ 

2. časť „keďže ženy majú tendenciu predsedať výborom, ktoré v menšej miere súvisia s 

prideľovaním rozpočtových prostriedkov a rozhodovaním v hospodárskej oblasti; 

keďže s cieľom zvýšiť kvalitu prijímaných rozhodnutí musí Parlament zabezpečiť, 

aby boli miesta s rozhodovacími právomocami rovnomerne obsadzované mužmi i 

ženami; keďže muži musia byť zaangažovaní do presadzovania rodovej rovnosti vo 

všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach a je potrebné nabádať poslancov EP, 

aby uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti začlenili do svojej práce;“ 
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ECR, PPE: 

ods. 14 

1. časť Text ako celok okrem slov „opätovne vyzýva príslušný výbor, aby postup 

pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 

začlenil do rokovacieho poriadku, a to so zreteľom na osobitnú úlohu Výboru pre 

práva žien a rodovú rovnosť pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti ako 

horizontálnej zásady; „s cieľom dať správam  zásadný rodový rozmer“ a „opätovne 

zdôrazňuje potrebu úzkej koordinácie medzi príslušným výborom a výbormi 

zodpovednými za pozmeňujúce návrhy týkajúce sa uplatňovania hľadiska rodovej 

rovnosti a stanoviská s cieľom zabezpečiť optimálny harmonogram a plánovanie, a 

tým účinný príspevok do správy výboru zodpovedného za príslušnú oblasť;“ 

2. časť „opätovne vyzýva príslušný výbor, aby postup pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa 

uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti začlenil do rokovacieho poriadku, a to so 

zreteľom na osobitnú úlohu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť pri uplatňovaní 

hľadiska rodovej rovnosti ako horizontálnej zásady;“ 

3. časť „s cieľom dať správam zásadný rodový rozmer; “ a opätovne zdôrazňuje potrebu 

úzkej koordinácie medzi príslušným výborom a výbormi zodpovednými za 

pozmeňujúce návrhy týkajúce sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a 

stanoviská s cieľom zabezpečiť optimálny harmonogram a plánovanie, a tým účinný 

príspevok do správy výboru zodpovedného za príslušnú oblasť;“ 

 
ods. 18 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyzýva Komisiu, aby v prípade nového legislatívneho 

alebo politického návrhu uskutočňovala systematické posudzovanie vplyvu na 

rodovú rovnosť, a to na základe dôkladnejšieho posúdenia ich vplyvu na základné 

práva a s cieľom dosiahnuť, aby EÚ bola dokonalým príkladom v oblasti 

presadzovania práv žien;“ a „zdôrazňuje, že takéto analýzy a metodiky zberu údajov 

musia byť citlivé ku skúsenostiam LGBTIQ osôb;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby v prípade nového legislatívneho alebo politického návrhu 

uskutočňovala systematické posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť, a to na 

základe dôkladnejšieho posúdenia ich vplyvu na základné práva a s cieľom 

dosiahnuť, aby EÚ bola dokonalým príkladom v oblasti presadzovania práv žien;“ 

3. časť „zdôrazňuje, že takéto analýzy a metodiky zberu údajov musia byť citlivé ku 

skúsenostiam LGBTIQ osôb;“ 
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ods. 26 

1. časť „vyjadruje svoju plnú podporu rozvoju cielených a pravidelných školení v oblasti 

uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, na ktoré budú vyčlenené primerané zdroje a 

ktoré budú prispôsobené osobitným potrebám Parlamentu, určené všetkým 

zamestnancom Parlamentu, ktorí pracujú v politických oblastiach, pričom 

rozsiahlejšia odborná príprava by sa mala organizovať pre stredný a vrcholový 

manažment, najmä pre vedúcich oddelení;“ žiada poskytovanie odbornej prípravy v 

oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti pre poslancov, parlamentných 

asistentov a zamestnancov politických skupín; požaduje, aby sa pre ženy 

organizovali školenia a aby sa im poskytla možnosť získať skúsenosti na vedúcich 

postaveniach; 

2. časť „odporúča, aby boli do odbornej prípravy zahrnuté informácie o viacnásobných a 

prierezových formách diskriminácie; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby si všetky 

útvary uvedomovali svoju zodpovednosť za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 

vrátane tých, ktoré majú na starosti ľudské zdroje, bezpečnosť a zariadenia; navrhuje 

zaviesť osobitné usmernenia v oblasti ľudských zdrojov, ktorými sa bude účinne 

uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti, s cieľom zlepšiť podmienky na pracovisku 

pre všetkých zamestnancov vrátane osôb LGBTIQ;“ okrem slov „s cieľom zlepšiť 

podmienky na pracovisku pre všetkých zamestnancov vrátane osôb LGBTIQ;“ 

3. časť „s cieľom zlepšiť podmienky na pracovisku pre všetkých zamestnancov vrátane 

osôb LGBTIQ;“ 
 

 

7. Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ 

Správa: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

3 PPE EH - 260, 394, 44 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 543, 128, 25 

3/HPM + 386, 292, 27 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 547, 132, 27 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 583, 83, 31 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 558, 122, 27 

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 550, 106, 48 

ods. 11 ods. pôvodný text OH +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 575, 88, 40 

4 +  

5/HPM + 435, 205, 58 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 1 viac ako 76 

poslancov 

EH + 390, 288, 23 

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 571, 124, 7 

2/EH + 369, 320, 8 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3 +  

ods. 19 ods. pôvodný text OH +  

ods. 20 ods. pôvodný text OH +  

ods. 26 2 viac ako 76 

poslancov 

 +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 575, 96, 32 

2/HPM + 392, 275, 32 

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 414, 271, 20 

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 395, 269, 39 

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 37 ods. pôvodný text HPM - 67, 590, 49 

ods. 38 ods. pôvodný text OH +  

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 549, 120, 32 

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

ods. 43 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 431, 259, 14 

ods. 48 ods. pôvodný text OH +  

ods. 50 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 573, 83, 51 

2/HPM + 393, 287, 16 

ods. 56 ods. pôvodný text OH +  

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 58 ods. pôvodný text OH +  

ods. 59 ods. pôvodný text OH +  

ods. 60 ods. pôvodný text HPM + 363, 325, 16 

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 395, 241, 68 

2/HPM + 389, 270, 34 

3/HPM + 371, 298, 28 

ods. 62 ods. pôvodný text OH +  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 490, 163, 42 

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôv. H ods. pôvodný text OH +  

odôv. P ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. R ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. V ods. pôvodný text OH +  

odôv. W ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: návrh uznesenia výboru FEMM (text 

ako celok) 

HPM + 388, 150, 159 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: odseky 5, 10, 31 

ECR: odseky 2 (tretia časť), 5, 7 (druhá časť), 12 (tretia a piata časť), 18 (prvá časť), 31, 

33 (druhá časť), 36 (druhá časť), 37, 39 (druhá časť), 43 (druhá časť), 54, 60, 61 

(druhá. a tretia časť); odôv. C (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 37 

ECR: odseky 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: odôv. H, V, W odseky 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

odôv. G 

1. časť „keďže ženy a dievčatá žiadajúce o azyl potrebujú osobitnú ochranu a majú iné 

obavy ako muži,“ 

2. časť „čo si vyžaduje, aby sa pri vykonávaní všetkých azylových politík a postupov 

vrátane posudzovania žiadostí o azyl zohľadňovala rodová otázka a aby sa jednotlivé 

prípady posudzovali individuálne;“ 

3. časť „keďže žiadosti o azyl súvisiace s násilím by sa mali vybavovať spôsobom, ktorý 

ochráni ženy pred druhotnou viktimizáciou v priebehu azylového konania;“ 

 
ods. 6 

1. časť Text ako celok krem slov „zabezpečili“ 

2. časť toto slovo 

 
ods. 7 

1. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o tom, že ženy a deti poskytujú v 

snahe o prežitie sexuálne služby s cieľom zaplatiť prevádzačom, aby mohli 

pokračovať v ceste za azylom v EÚ;“ 

2. časť „opätovne zdôrazňuje, že bezpečné a legálne cesty do Európy majú kľúčový význam 

pre účinné predchádzanie tejto situácii;“ 

 
ods. 12 

1. časť „zdôrazňuje, že aj v krajinách považovaných za bezpečné môžu byť ženy vystavené 

prenasledovaniu založenému na rodovej príslušnosti,“ 

2. časť „pričom osoby LGBTI môžu byť takisto terčom zneužívania, a majú preto 

oprávnený nárok žiadať o poskytnutie ochrany;“ 

3. časť „vyzýva všetky členské štáty, aby zaviedli konania o azyle“ 

4. časť „a snažili sa vypracovať programy odbornej prípravy, ktoré budú zohľadňovať 

potreby žien s početnými marginalizovanými identitami vrátane LGBTI žien;“ 

5. časť: „naliehavo žiada všetky členské štáty, aby bojovali proti škodlivým stereotypom, 

pokiaľ ide o správanie a vlastnosti LGBTI žien, a plne uplatňovali Chartu 

základných práv EÚ v súvislosti s ich žiadosťami o azyl; zdôrazňuje, že je nutné 

zabezpečiť, aby prijímacie zariadenia vo všetkých členských štátoch zohľadňovali 

potreby LGBTI osôb; upozorňuje, že násilie páchané na LGBTI osobách je v 

prijímacích zariadeniach bežné;“ 

 
ods. 33 

1. časť „zdôrazňuje, že migrujúce ženy a dievčatá bez dokumentov by mali mať plný prístup 

k svojim základným právam“  

2. časť „a že by sa mali vypracovať možnosti pre legálnu migráciu;““ 
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ods. 36 

1. časť „víta skutočnosť, že úrad EASO vytvoril nový modul odbornej prípravy v oblasti 

rodovej problematiky, rodovej identity a sexuálnej orientácie;“ 

2. časť „požaduje, aby sa uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie 

plne začlenilo do činnosti úradu EASO prostredníctvom kontaktných miest pre 

rodové otázky a formálnej spolupráce s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť 

(EIGE);“ 

3. časť „požaduje, aby informácie o krajine pôvodu zahŕňali aj údaje o právnej a faktickej 

situácii žien vrátane informácií o prenasledovaní žien alebo hrozbe prenasledovania 

zo strany neštátnych subjektov;“ 

 
ods. 39 

1. časť Text ako celok okrem slov „aby sa skoncovalo s akýmkoľvek zadržiavaním detí v 

EÚ a“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 50 

1. časť „zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby sa nezávisle vyšetrili všetky obvinenia 

vrátane prípadov sexuálneho zneužitia a násilia založeného na rodovej príslušnosti 

na miestach zadržiavania prisťahovalcov alebo na hraniciach“ 

2. časť „a aby sa zabezpečil prístup pre novinárov a príslušné organizácie občianskej 

spoločnosti;“ 

 
ods. 61 

1. časť Text ako celok okrem slov „a to najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia 

a práv,“ a „že hostiteľské krajiny by mali zaručovať“ 

2. časť „a to najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv,“ 

3. časť „že hostiteľské krajiny by mali zaručovať “ 

 
PPE: 

odôv. P 

1. časť „keďže Úrad UNHCR informoval o prípadoch násilia voči utečenkám a deťom a ich 

zneužívania vrátane sexuálneho násilia, a to počas celej ich cesty“ 

2. časť „i pobytu v preplnených prijímacích centrách v EÚ;“ 

 
odôv. R 

1. časť „keďže prijímacie centrá veľmi často nemajú žiadne vnútorné priestory, kde by 

mohli ubytované matky opatrovať svoje deti a starať sa o ne;“ 

2. časť „keďže zariadenia na poskytovanie právnej pomoci navyše neposkytujú dostatočnú 

podporu pri informovaní o rodinných príslušníkoch a pri pátraní po nich;“ 

 
ods. 26 

1. časť Text ako celok okrem slov „o ich právach, najmä“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 31 

1. časť Text ako celok okrem slov „na zastavenie konania o vyhostení a/alebo“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 40 

1. časť Text ako celok okrem slov „pričom nikdy nemôže byť odôvodnené v prípade osôb 

mladších ako 18 rokov;“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 54 

1. časť Text ako celok okrem slov „a realizovali konkrétne opatrenia na uľahčenie účasti 

utečeniek a žiadateliek o azyl na trhu práce“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 57 

1. časť Text ako celok okrem slova „kvalitnej“ 

2. časť tieto slová 

 
PPE, ECR: 

odôv. C 

1. časť Text ako celok okrem slov „a osoby LGBTI“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 1 

1. časť „je presvedčený, že v záujme zvýšenia bezpečnosti utečeniek treba sprístupniť 

bezpečné a zákonné spôsoby vstupu do EÚ pre tých, ktorí utekajú pred konfliktom a 

prenasledovaním, a že by sa mal zohľadňovať rod;“ 

2. časť „zdôrazňuje najmä to, že do programov EÚ zameraných na presídľovanie by sa malo 

zapojiť viac členských štátov; je presvedčený, že právne predpisy a politiky týkajúce 

sa neregulárnej migrácie by nemali brániť v prístupe ku konaniam EÚ o azyle; 

zdôrazňuje, že právo na azyl je zakotvené v článku 18 Charty základných práv EÚ; 

Text ako celok okrem slov „je presvedčený, že právne predpisy a politiky týkajúce 

sa neregulárnej migrácie by nemali brániť v prístupe ku konaniam EÚ o azyle;“ 

3. časť „je presvedčený, že právne predpisy a politiky týkajúce sa neregulárnej migrácie by 

nemali brániť v prístupe ku konaniam EÚ o azyle;“ 

 
ods. 2 

1. časť „zdôrazňuje naliehavú potrebu okamžite zaistiť bezpečné a legálne azylové cesty s 

cieľom bojovať proti prevádzačským sieťam a vo väčšej miere umožniť ženám, 

deťom, starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím hľadať útočisko bez 

toho, aby riskovali svoje životy; je hlboko znepokojený úmrtiami, navracaním a 

hrubým porušovaním ľudských práv na vonkajších hraniciach EÚ;“ Text ako celok 

okrem slova „navracaním“ 

2. časť „navracaním“ 

3. časť „zastáva názor, že zodpovednosť a náklady a prínosy by si malo rozdeliť všetkých 

28 členských štátov a nielen krajiny prvého príchodu; vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatkom solidarity medzi členskými štátmi;“ 

 
ods. 13 

1. časť „zdôrazňuje, že rodové formy násilia a diskriminácie, medzi ktoré okrem iného patrí 

znásilnenie a sexuálne násilie, mrzačenie ženských genitálií, nútené manželstvo, 

domáce násilie, tzv. zločiny zo cti a rodová diskriminácia povolená štátom, 

predstavujú prenasledovanie“ 

2. časť „a mali by sa považovať za opodstatnené dôvody na žiadanie o azyl v EÚ, čo by sa 

malo odzrkadliť v nových rodových usmerneniach;“ 
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ods. 18 

1. časť „berie na vedomie návrh Komisie zostaviť spoločný európsky zoznam bezpečných 

krajín pôvodu;“ 

2. časť „žiada, aby sa podnikli všetky náležité kroky na zabezpečenie súladu tohto prístupu 

so zásadou nevyhostenia a aby sa neoslabovali práva žien, detí a iných zraniteľných 

skupín; žiada, aby sa uplatňovala rodová diferenciácia; domnieva sa, že žiadny 

zoznam bezpečných krajín pôvodu by nemal viesť k menej priaznivému procesnému 

zaobchádzaniu so ženami, ktorých žiadosti o azyl sú založené na strachu z rodovo 

motivovaného násilia alebo na skúsenosti s ním;“ zdôrazňuje, že treba predísť 

unáhleným rozhodnutiam, ktoré náležite nezohľadňujú nebezpečenstvo, a dokonca 

hrozbu smrti pre ženy, ktoré boli vystavené rodovo motivovanému násiliu, ak sa ich 

žiadosť zamietne a ony sú nútené vrátiť sa do svojej krajiny;“ Text ako celok okrem 

slov „domnieva sa, že žiadny zoznam bezpečných krajín pôvodu by nemal viesť k 

menej priaznivému procesnému zaobchádzaniu so ženami, ktorých žiadosti o azyl sú 

založené na strachu z rodovo motivovaného násilia alebo na skúsenosti s ním;“ 

3. časť „domnieva sa, že žiadny zoznam bezpečných krajín pôvodu by nemal viesť k menej 

priaznivému procesnému zaobchádzaniu so ženami, ktorých žiadosti o azyl sú 

založené na strachu z rodovo motivovaného násilia alebo na skúsenosti s ním;“ 

 
ods. 29 

1. časť „naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili plný prístup k sexuálnemu 

a reprodukčnému zdraviu a právam“ okrem slov „a právam“ 

2. časť „a právam“ 

3. časť „vrátane prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva“ 

4. časť „a aby urýchlene vyčlenili ďalšie zdroje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti;“ 

 
ods. 43 

1. časť Text ako celok okrem slov „a právna pomoc“ 

2. časť tieto slová 
 

 


