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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. Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie 

Chorvátska) *** 

Odporúčanie: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie 

Chorvátska) *** 

Odporúčanie: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie 

Chorvátska ) * 

Správa: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 569, 30, 24 

 

 

4. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Bolesława G. Piechu 

Správa: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: návrh rozhodnutia  +  
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5. Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných 

Európskemu parlamentu 

Návrh uznesenia: B8-0487/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0487/2016  

(výbor PETI) 

jediné hlasovanie  +  

 

 

6. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení 

európskeho piliera sociálnych práv 

Žiadosť o konzultáciu výboru EMPL 

 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

7. Železničná agentúra EÚ ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina na 
zamietnutie pozície Rady) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1 EFDD  -  

pozícia Rady schválenie bez hlasovania 

 

Iné 

Rada informovala Parlament, že uskutočnila technickú opravu (oprava dátumu) článku 65 ods. 10 

pozície s cieľom zosúladiť znenie textu o ustanoveniach nariadenia o rozpočtových pravidlách v 

súvislosti s udeľovaním absolutória (dátum „30. apríla roku N + 2“ sa nahrádza dátumom „15. mája 

roku N + 2“). 
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8. Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (potrebná kvalifikovaná 

väčšina na zamietnutie pozície Rady) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1 EFDD  -  

pozícia Rady schválenie bez hlasovania 

 

 

9. Bezpečnosť železníc ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Michael Cramer (A8-0056/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina 

na zamietnutie pozície Rady) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1 EFDD EH - 88, 534, 11 

pozícia Rady schválenie bez hlasovania 

 

 

10. Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I 

Správa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

text ako celok 2 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 505, 113, 31 

 

Iné 

Hlasovanie bolo počas rokovania 19. mája 2015 odložené v súlade s čl. 61 ods. 2 rokovacieho 

poriadku. 

PN 2 nahrádza PN prijatý na tejto schôdzi. 
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11. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné 

agentúry 

Správa: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 53 21 S&D EH - 206, 436, 1 

ods. 62 49 ALDE EH - 237, 324, 79 

ods. 66 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 405, 221, 15 

 68 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odsek 70 úvodná časť 23 S&D EH - 272, 313, 63 

ods. 70 zarážka 3 24V S&D  -  

ods. 70 zarážka 3 ods. 

2 

25 S&D  -  

od ods. 73 26 S&D  -  

od ods. 108 4 EFDD  -  

od ods. 112 5 EFDD HPM - 175, 446, 29 

ods. 113 1V ECR  -  

ods. 118 50 ALDE EH - 230, 416, 4 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 128 27 S&D  -  

ods. 150 2V ECR  -  

ods. 178 51 ALDE  -  

ods. 179 52 ALDE  -  

od ods. 183 6 EFDD  -  

od ods. 187 8 Verts/ALE HPM - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE HPM + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE HPM + 318, 287, 34 

od ods. 188 28 S&D  -  

od ods. 207 7 EFDD  -  

ods. 209 58 GUE/NGL  -  

ods. 239 29 S&D  -  

ods. 243 písm. b) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 245 53 ALDE HPM - 290, 344, 14 

ods. 259 54 ALDE HPM - 290, 319, 32 

od ods. 280 3 ECR HPČ   

1/HPM + 400, 200, 44 

2/HPM + 537, 75, 17 

ods. 334 55V ALDE  -  

30-35 S&D  -  

od ods. 334 36 S&D EH + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

od ods. 335 38 S&D  +  

od ods. 336 39 S&D EH + 342, 278, 25 

od ods. 339 40 S&D  -  

od ods. 340 41 S&D  -  

ods. 344 42 S&D  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 345 56V ALDE  -  

od ods. 345 43 S&D  +  

od ods. 350 44 S&D  -  

od ods. 373 45 S&D  -  

46 S&D EH - 307, 307, 31 

ods. 379 11 Verts/ALE HPM - 229, 374, 41 

ods. 387 47V S&D HPM - 309, 321, 16 

57 ALDE HPM + 417, 186, 42 

ods. pôvodný text OH ↓  

od ods. 397 12 ENF  -  

ods. 399 48 S&D HPČ   

1 +  

2/EH - 266, 380, 1 

3 +  

ods. 400 ods. pôvodný text OH/EH + 332, 267, 44 

ods. 405 ods. pôvodný text HPM + 455, 171, 22 

ods. 410 ods. pôvodný text OH +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 434 ods. pôvodný text OH +  

ods. 522 13-14 ENF  -  

ods. 523 15V ENF  -  

ods. 530 16V ENF  -  

ods. 542 17 ENF  -  

ods. 547 18 ENF HPČ   

1/HPM - 123, 496, 19 

2/HPM - 59, 532, 41 

od ods. 557 19 ENF  -  

odôv. E písm. c) 20 S&D  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 504, 144, 3 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 18 

ECR: PN 3 

EFDD: PN 5 

S&D: ods. 405 

Verts/ALE: PN 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: odseky 387, 400, 410, 434 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

PN 48 

1. časť "poukazuje na pretrvávajúcu migračnú krízu a zdôrazňuje, že ju treba riešiť 

prostredníctvom koherentného riešenia na úrovni Únie; berie na vedomie finančné 

prostriedky vyčlenené na riadenie migrácie a vonkajších hraníc v roku 2014," 

2. časť "berie na vedomie nedávno schválený migračný fond vo výške 700 miliónov EUR, 

ktorý majú spravovať mimovládne organizácie, ktoré ho považujú za nedostatočný 

vzhľadom na rozsah krízy," 

3. časť "a žiada Dvor audítorov, aby posúdil prípravu rýchlej osobitnej správy o efektívností 

týchto finančných prostriedkov, pričom vypracovanie záverov by sa mal odrážať v 

pokračujúcom procese aktualizácie politiky Únie v oblasti migrácie a kontroly 

hraníc;" 
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PPE: 

PN 3 

1. časť "vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila, že na býčie zápasy sa priamo ani 

nepriamo neposkytnú žiadne prostriedky EÚ;" 

2. časť "domnieva sa, že rozpočtové prostriedky na SPP ani žiadne iné prostriedky z 

rozpočtu EÚ by sa nemali využívať na financovanie činností, pri ktorých dochádza k 

týraniu zvierat;" 

 
S&D: 

ods. 66 

1. časť "domnieva sa, že rozpočtové prostriedky na SPP ani žiadne iné prostriedky z 

rozpočtu EÚ by sa nemali využívať na financovanie činností, pri ktorých dochádza k 

týraniu zvierat;" 

2. časť "zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v 

Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so 

zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach 

politiky;" 

 
ods. 68 

1. časť "súhlasí s výhradami generálneho riaditeľa GR EMPL z jeho výročnej správy o 

činnosti; konštatuje, že v jeho výročnej správe o činnosti sa uvádza výhrada k 

platbám vykonaným v roku 2014 v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 

so sumou vystavenou riziku vo výške 169,4 milióna EUR týkajúcou sa systémov 

riadenia kontroly v 36 osobitných operačných programoch Európskeho sociálneho 

fondu (ESF) v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Grécku, 

Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a v Spojenom 

kráľovstve v programovom období 2007 – 2013;" 

2. časť "zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v 

Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so 

zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach 

politiky;" 

 
ods. 243 písm. b) 

1. časť "v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí (zamestnanosť): žiadosti o 

vyplatenie neoprávnených nákladov, neoprávnené projekty alebo príjemcovia, ako aj 

prípady nedodržania pravidiel verejného obstarávania;" 

2. časť "zistené najčastejšie druhy problémov týkajúcich sa oprávnenosti sú tieto: výdavky 

deklarované mimo obdobia oprávnenosti (Česká republika, Nemecko), nadmerne 

účtované mzdy (Nemecko, Fínsko, Poľsko, Portugalsko), náklady netýkajúce sa 

projektu (Holandsko, Portugalsko), nesúlad s vnútroštátnymi pravidlami 

oprávnenosti (Poľsko) a neodpočítaný príjem (Rakúsko); najčastejšími príkladmi 

nedodržania pravidiel verejného obstarávania sú tieto: neodôvodnené priame zadanie 

zákazky (Nemecko, Taliansko), neodôvodnené priame zadanie zákazky na 

dodatočné práce/služby, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikt záujmov a 

diskriminačné výberové kritériá (Fínsko);" 
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ods. 344 

1. časť "domnieva sa, že vedúcim delegácií Únie by sa počas ich náboru a pred vyslaním 

mali jasne pripomínať ich povinnosti v súvislosti s riadením a ich zodpovednosť z 

hľadiska spoľahlivosti riadenia súvisiaceho s portfóliom operácií ich delegácie 

(kľúčové procesy riadenia, riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie a hodnotenie 

kľúčových ukazovateľov výkonnosti), a to podávaním kvalitatívnych a 

vyčerpávajúcich správ v súvislosti so zostavovaním výročnej správy o činnosti," 

2. časť "a malo by sa od nich dôrazne požadovať, aby sa nesústreďovali len politickú zložku 

svojich povinností;" 

 
Verts/ALE: 

PN 18 

1. časť "konštatuje, že vplyv zákazu na dovoz poľnohospodárskych výrobkov, ktorý Rusko 

zaviedlo v polovici roka 2014, je veľkou výzvou; zasadzuje sa o lepšie riadenie v 

ranej fáze akýchkoľvek núdzových opatrení, aby sa zabezpečilo správne zacielenie 

prostriedkov alebo, ak je to potrebné, bezodkladné vrátenie neoprávnene 

vyžiadaných súm; varuje pred dohodou o TTIP, ktorej uplatňovanie by ohrozilo 

európske normy v oblasti zdravia a životného prostredia a ešte ďalej zhoršilo krízu v 

živočíšnom odvetví;" 

2. časť "vyzýva na zrušenie sankcií uvalených na Rusko s cieľom začať čo najskôr 

rokovania o opätovnom otvorení tohto trhu;" 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o udelení absolutória zahŕňa Komisiu a výkonné agentúry (nariadenie (ES) č. 

58/2003 článok 14 ods. 3 a nariadenie (ES) č. 1653/2004 článok 66 ods. 2). 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a)  rokovacieho poriadku) 

PN 22 bol vzatý späť. 
 

 

12. Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s 

absolutóriom Komisii za rok 2014 

Správa: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 9 ods. pôvodný text HPM + 554, 46, 25 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 525, 57, 60 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 9 
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13. Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

Správa: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 463, 139, 42 

Návrh uznesenia 

od ods. 20 2 Verts/ALE  +  

ods. 43 8 ENF  -  

ods. 79 ods. pôvodný text OH +  

od ods. 82 3 Verts/ALE EH - 284, 334, 5 

ods. 97 1 Verts/ALE HPM - 252, 392, 3 

od ods. 97 9 ENF  -  

ods. 98 4 Verts/ALE HPM - 244, 399, 6 

ods. 100 5 S&D HPM - 308, 334, 6 

ods. pôvodný text OH +  

od ods. 101 6 S&D HPM + 309, 295, 44 

ods. 102 7 S&D HPM + 334, 275, 30 

ods. pôvodný text OH ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 203, 429, 11 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1 rozhodnutie (text ako celok) 

PPE: PN 1, 4, 5, 6, 7 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 79, 100, 102 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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14. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

Správa: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 ↓  

ods. 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 481, 110, 50 

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 407, 202, 19 

od ods. 31 5 EFDD  -  

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

od ods. 32 37 S&D HPM VS  

ods. 33 58 PPE, S&D HPM + 471, 155, 14 

57 S&D HPM ↓  

ods. pôvodný text HPM ↓  

ods. 34 ods. pôvodný text HPM + 557, 47, 26 

ods. 35 59V PPE, S&D HPM + 345, 274, 20 

40 S&D HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 36 ods. pôvodný text HPM + 560, 58, 22 

ods. 37 ods. pôvodný text HPM + 615, 5, 23 

ods. 38 60V PPE, S&D HPM + 391, 222, 27 

44 S&D HPM ↓  

45 S&D HPM ↓  

ods. 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL HPM - 295, 319, 30 

od ods. 39 32 GUE/NGL HPM - 305, 308, 27 

ods. 40 6 EFDD  -  

7 EFDD HPM + 304, 303, 32 

od ods. 41 1 ECR HPM + 305, 303, 32 

ods. 47 33 GUE/NGL  -  

od ods. 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HPČ   

1/HPM + 381, 249, 11 

2/HPM - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL HPM + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

ods. 49 ods. pôvodný text OH/HP

M 

- 209, 379, 42 

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 54 46 S&D  -  

47 S&D EH - 284, 324, 39 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

od ods. 63 2 ECR HPM - 187, 433, 19 

od ods. 65 3 ECR HPM - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

ods. 69 20V+2

1= 

48= 

Verts/ALE, 

S&D 

HPM - 262, 372, 12 

36 PPE  + zmenené ústne 

ods. 70 22V= 

49V= 

Verts/ALE, 

S&D 

HPM + 404, 214, 23 

ods. 72 ods. pôvodný text OH +  

ods. 73 ods. pôvodný text HPM + 406, 178, 55 

od ods. 74 50 S&D  -  

ods. 75 ods. pôvodný text HPM + 438, 176, 25 

ods. 80 25V ENF HPM - 59, 555, 29 

od ods. 81 51 S&D EH - 311, 325, 10 

ods. 83 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 84 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 85 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od ods. 86 29 S&D  +  

od ods. 88 9 EFDD  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 97 18 Verts/ALE  -  

od ods. 97 26 ENF  -  

ods. 99 ods. pôvodný text HPM - 240, 386, 19 

od ods. 106 52 S&D HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 114 27V ENF HPM - 35, 568, 44 

od ods. 114 4 ECR HPM - 225, 390, 27 

od ods. 117 13 PPE  +  

ods. 122 61S PPE, S&D HPM + 391, 245, 5 

ods. 126 28 ENF  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 392, 218, 25 

2 +  

od ods. 127 10 EFDD  -  

od ods. 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

od ods. 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 367, 269, 6 

ods. 135 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od ods. 136 11 EFDD HPM - 156, 472, 22 

12 EFDD HPM - 137, 488, 18 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 480, 149, 16 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 33, 34, 36, 37, PN 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: ods. 6 23, 33, PN 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: PN 31, 34, 35 

EFDD: PN 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: ods. 23, PN 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: ods. 33, 36, 37, 73, 75, 99, PN 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 14, 49 

S&D: ods. 23, 32, 72 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 52 

1. časť "je znepokojený skutočnosťou, že zodpovednosť za organizovanie a riadenie 

konferencií majú rôzne GR," 

2. časť "a tiež nedávnym bezprecedentným zatvorením niektorých jazykových 

tlmočníckych kabín z dôvodu nedostatočného náboru tlmočníkov; naliehavo vyzýva 

generálneho tajomníka, aby zlepšil systém žiadostí o tlmočenie a riešil problémy 

spojené s náborom tlmočníkov;" 

 
ods. 13 

1. časť "berie na vedomie nesúlad medzi dátumami predloženia návrhu správy o absolutóriu 

EP a možnosťami položiť dodatočné otázky generálnemu tajomníkovi;" 

2. časť "nalieha na generálneho tajomníka, aby pred hlasovaním vo výbore poskytol 

odpovede na otázky predložené spravodajcom;" 

 
ods. 14 

1. časť "berie na vedomie, že generálny tajomník odpovedal na dodatočné otázky poslancov 

len menej ako 24 hodín pred termínom predloženia pozmeňujúcich návrhov;" 

2. časť "nalieha na generálneho tajomníka, aby tento stav zlepšil;" 

 
ods. 26 

1. časť "pripomína, že v rámci uvedenej dohody sa postúpi Parlamentu najviac 80 úradníkov 

z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov (z 

prekladateľského oddelenia, ako aj asistenti), ktorí budú pracovať v rámci novej 

výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); zastáva názor, že tento presun by 

umožnil zvýšiť objem internej produktivity v Parlamente, pričom menej 

rozpočtových prostriedkov sa vynaloží na zadávanie externých štúdií, hodnotení a 

posudkov;" 

2. časť "so znepokojením konštatuje, že doteraz bolo do EPRS presunutých 25 úradníkov 

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 24 úradníkov Výboru regiónov, 

ktorí sú väčšinou veľmi blízko dôchodkovému veku, čo pre oba tieto výbory 

znamená výrazné úspory v kapitolách venovaných personálu, a to na úkor výrazného 

zvýšenia rozpočtu Parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom horizonte 

(dôchodky);" 
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ods. 53 

1. časť "pripomína, že nová výskumná služba pre poslancov začala poskytovať osobitné 

výskumné kapacity jednotlivým poslancom vo forme informačných publikácií vo 

všetkých hlavných oblastiach politík; poukazuje na to, že vo svojom prvom roku 

riadneho fungovania výskumná služba vytvorila viac než 450 publikácií, odpovedala 

na 1 675 žiadostí poslancov o výskum a zaoberala sa 745 podobnými žiadosťami od 

iných klientov Parlamentu; konštatuje, že táto služba umožňuje prístup k veľkému 

objemu užitočných informácií, čo by malo výrazne znížiť využívanie externej 

expertízy, a to predstavuje značné úspory;" 

2. časť "žiada, aby informačné dokumenty vo všetkých hlavných oblastiach politiky boli 

preložené do úradných jazykov jednotlivých členských štátov;" 

 
ods. 83 

1. časť "vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo neprijalo žiadne opatrenia 

nadväzujúce na odsek 71 uznesenia Parlamentu z 29. apríla 2015;" 

2. časť "vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne prijalo potrebné opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby poradný výbor pre prevenciu šikanovania akreditovaných asistentov 

poslancov na pracovisku mal vyvážené zloženie a zahŕňal najmenej dvoch zástupcov 

akreditovaných asistentov poslancov;" 

 
ods. 84 

1. časť text ako celok okrem slov "zdôrazňuje, že ľudské zdroje a technické prostriedky 

neboli dostatočné na to, aby zabránili oneskoreniam pri podpisovaní zmlúv 

asistentov a prerušení zmlúv, ani oneskoreniam pri platbách diét a iných príspevkov, 

a v dôsledku toho aj pri platbách miezd;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 85 

1. časť text ako celok okrem slov "vyplývajúcich z možnej nesprávnej administratívy zo 

strany inštitúcie" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 135 

1. časť "víta dodatočné opatrenia na kompenzáciu neodvrátiteľných emisií; vyzýva 

Parlament, aby vypracoval ďalšie politiky kompenzácie CO2," 

2. časť "ako je možnosť kompenzácie za akreditovaných asistentov poslancov" 

 
Verts/ALE: 

ods. 126 

1. časť text ako celok okrem slov "najvyššou " 

2. časť tieto slová 

 
S&D: 

PN 34 

1. časť "nalieha na Parlament, aby zverejňoval všetky informácie získané od lobistov či 

zástupcov záujmových skupín o návrhoch politík, právnych predpisov a 

pozmeňujúcich návrhov ako „legislatívnu stopu“;" 

2. časť "navrhuje, aby táto legislatívna stopa pozostávala z formulára pripojeného k 

správam obsahujúceho podrobné údaje o všetkých lobistoch, s ktorými sa osoby 

zodpovedné za daný spis stretli počas postupu vypracúvania každej správy, s 

presnými informáciami o tom, ktorí lobisti výrazným spôsobom ovplyvnili tento 

spis, a druhého dokumentu, v ktorom budú uvedené všetky prijaté písomné vstupy, a 

to online na webstránke Parlamentu, priamo napojenej na register transparentnosti a 

pre spravodajcov na zverejnenie legislatívnej stopy;" 
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Iné 

PN 23 a 24 boli zrušené. 

 

PN 30, 38, 39, 41, 42, 43 a 53 boli stiahnuté. 

 

Markus Pieper predložil tento ústny PN týkajúci sa PN č. 36: 

"69. berie na vedomie, že výdavky na samotnú filmovú cenu LUX v roku 2014 predstavovali 

391 506 EUR, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcich rokoch (v roku 2013 448 000 EUR a v 

roku 2012 434 421 EUR) a čo pokrývalo úhradu nákladov na oficiálny výber, súťaž vrátane 

titulkovania do 24 úradných jazykov Únie a tlačové materiály na premietanie v 28 členských štátoch, 

ako aj na slávnosť udeľovania ceny; 

 

pripomína, že reklama a propagácia filmovej ceny LUX spolu so Sacharovovou cenou a právami žien 

má ukázať oddanosť Parlamentu spoločným hodnotám, ako sú ľudské práva a solidarita, ako aj jeho 

záväzok v oblasti kultúrnej a jazykovej rôznorodosti; 

 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že výsledky výsledok prieskumu o informovanosti o Cene LUX a jej 

dosahu, o ktoré požiadal v správe o absolutóriu za rok 2013, ešte nie sú k dispozícii; žiada, aby 

výsledky tejto štúdie boli verejnosti k dispozícii do polovice mája 2016 a aby boli oficiálne predložené 

Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre kultúru a vzdelávanie;" 

 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

15. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada 

Správa: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o odklade absolutória 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 633, 10, 0 

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 637, 7, 1 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: rozhodnutie (text ako celok) 

  

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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16. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor 

Správa: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 12 1 S&D  -  

ods. 21 2 S&D  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 523, 117, 6 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

17. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov 

Správa: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 8 1 S&D  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 575, 48, 25 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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18. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky 

a sociálny výbor 

Správa: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 8 1 S&D EH + 339, 298, 6 

od ods. 11 2 S&D  +  

ods. 12 3 S&D  -  

od ods. 15 4 S&D EH + 326, 229, 89 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 526, 116, 5 

 

Iné 

PN 5 bol vzatý späť. 

 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

19. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

Správa: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 8 1 S&D EH - 256, 385, 1 

ods. 14 2 S&D  -  

ods. 32 3 S&D EH + 343, 195, 99 

ods. 34 4 S&D  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 35 5 S&D EH + 392, 217, 32 

ods. 38 6V S&D  +  

7 S&D  ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 522, 105, 18 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

20. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre 

vonkajšiu činnosť 

Správa: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 11 2 S&D  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 24 8V ENF  -  

ods. 26 3 S&D  -  

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 31 4V S&D  -  

od ods. 32 1 S&D EH - 291, 319, 32 

ods. 39 5V S&D  -  

ods. 45 6V S&D  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 376, 116, 152 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 11 

1. časť "berie na vedomie novú organizačnú štruktúru a zodpovedajúcu racionalizáciu 

riadiacej štruktúry pôvodne s veľkým počtom riadiacich pracovníkov v prospech 

menšieho počtu hierarchických vrstiev"; 

2. časť "s poľutovaním však konštatuje, že interný administratívny a finančný rámec ESVČ 

je stále príliš komplikovaný a nepružný; konštatuje, že súčasná štruktúra 

neumožňuje ESVČ reagovať na krízu včas, pričom aj čas potrebný na prístup ku 

kľúčovým informáciám je pridlhý"; 

3. časť "vyzýva ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou, Radou a členskými štátmi pripravila 

ďalšiu reformu s cieľom zefektívniť svoje vnútorné procesy a zjednodušiť 

štruktúru"; 

 
ods. 27 

1. časť "zastáva názor, že vedúcim delegácií Únie by sa mali pravidelne pripomínať ich 

povinnosti počas ich náboru a pred vyslaním, čo sa týka riadenia a kontrolnej 

zodpovednosti z hľadiska spoľahlivosti riadenia súvisiacu s portfóliom operácií ich 

delegácie (kľúčové procesy riadenia, riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie a 

hodnotenie  kľúčových ukazovateľov výkonnosti)," 

2. časť "a nemali by sa zameriavať iba na politickú zložku ich povinností;" 
 

Iné 

PN 7 bol zrušený. 

 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

21. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman 

Správa: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Návrh uznesenia 

ods. 5 1 S&D  -  

ods. 6 2 S&D EH + 298, 293, 46 

ods. 7 3 S&D EH - 237, 362, 40 

ods. 10 4 S&D  +  

ods. 20 5 S&D HPM - 233, 325, 84 

ods. 22 ods. pôvodný text HPM + 538, 84, 19 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 541, 64, 29 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 5 

ECR, Verts/ALE: ods. 22 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

22. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník 

pre ochranu údajov 

Správa: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 513, 106, 14 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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23. Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr 

EÚ 

Správa: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 18 2 GUE/NGL EH + 312, 305, 21 

ods. 39 1 S&D  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 519, 118, 3 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

24. Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v 

oblasti energetiky (ACER) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 515, 112, 17 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

25. Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (Úrad BEREC) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 515, 109, 13 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

26. Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie 

(CdT) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 510, 116, 9 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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27. Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania 

(CEDEFOP) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 514, 123, 3 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

28. Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 511, 114, 13 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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29. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 521, 111, 8 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

30. Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 515, 120, 6 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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31. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 512, 103, 26 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

32. Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 

(ECDC) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 515, 90, 30 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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33. Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 508, 121, 7 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

34. Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 514, 119, 6 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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35. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 509, 125, 4 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 23 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

36. Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) EH + 415, 216, 9 

Návrh uznesenia 

od ods. 5 3 Verts/ALE  -  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

3/EH - 267, 351, 21 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 9 9 S&D  +  

od ods. 9 5 Verts/ALE HPM - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE HPM - 206, 404, 29 

ods. 11 ods. pôvodný text OH +  

ods. 12 7 Verts/ALE  -  

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

od ods. 15 8 Verts/ALE  -  

ods. 19 1 EFDD  -  

od ods. 19 2 EFDD  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 472, 162, 9 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 5, 6 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 8, 11, 13 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 8 

1. časť „uznáva, že úrad začal projekt s cieľom zmeniť spôsob kontroly a spracovania 

ročných vyhlásení o záujmoch, aby tak zabezpečil lepšiu súdržnosť a celkové 

dodržiavanie svojich pravidiel týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch; okrem toho 

konštatuje, že tento nový systém, ktorý má byť ukončený v priebehu roku 2016, 

predpokladá centralizované preverovanie ročných vyhlásení o záujmoch a 

prenesenie zodpovednosti z vedeckých oddelení úradu na jeho právne a regulačné 

oddelenie;“ 

2. časť „vyzýva úrad, aby do svojej politiky začlenil zákaz spolupracovať s akýmkoľvek 

expertom vrátane vyslaných expertov členských štátov, ktorý riadne a zmysluplne 

nevyplní toto vyhlásenie o záujmoch;“ 

3. časť „vyzýva úrad, aby do svojej politiky začlenil povinnosť expertov informovať úrad o 

zmenách, kým pracujú pre úrad;“ 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 

PN 4 bol zrušený. 
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37. Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 508, 125, 3 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

38. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 

poistenie zamestnancov (EIOPA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 511, 112, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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39. Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 513, 113, 13 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

40. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 20 ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 516, 113, 10 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 20 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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41. Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 

závislosť (EMCDDA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 508, 113, 8 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

42. Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 510, 116, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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43. Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú 

bezpečnosť (ENISA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 509, 126, 5 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

44. Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 511, 115, 11 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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45. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 516, 113, 8 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

46. Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 509, 118, 7 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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47. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie 

rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti (eu-LISA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 501, 121, 7 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

48. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci (EU-OSHA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 505, 119, 2 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SK.doc 38 PE 582.702 

49. Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 498, 115, 18 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

50. Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a 

pracovných podmienok (Eurofound) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 507, 115, 8 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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51. Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 509, 113, 13 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

52. Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 505, 108, 17 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SK.doc 40 PE 582.702 

 

53. Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)  +  

Návrh uznesenia 

ods. 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 510, 117, 10 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

54. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce 

na vonkajších hraniciach (Frontex) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 494, 123, 16 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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55. Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) 

Správa: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 515, 109, 10 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

56. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o odklade absolutória 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 600, 35, 0 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o odklade absolutória zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 

odsek 1 písm. b) rokovacieho poriadku). 
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57. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 520, 111, 0 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

58. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

HPM + 432, 173, 23 

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 508, 118, 4 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: rozhodnutie (text ako celok) 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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59. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o odklade absolutória 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 595, 40, 0 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o odklade absolutória zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 

odsek 1 písm. b) rokovacieho poriadku). 
 

 

60. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 519, 107, 3 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
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61. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 512, 113, 7 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

62. Absolutórium za rok 2014: Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európsky 

spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o odklade absolutória 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok) HPM + 594, 30, 5 

Návrh uznesenia 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od ods. 4 1 Verts/ALE HPM - 195, 421, 15 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

3 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 570, 55, 7 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: rozhodnutie (text ako celok), PN 1 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 3 

1. časť "konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa zdôrazňuje skutočnosť, že v záveroch 

Rady prijatých 7. júla 2010 bol schválený príspevok spoločného podniku na fázu 

výstavby v rámci projektu ITER vo výške 6 600 000 000 EUR (v hodnotách roku 

2008); konštatuje, že táto suma, ktorou sa zdvojnásobili pôvodne rozpočtované 

náklady na túto fázu projektu, nezahŕňa sumu 663 000 000 EUR, ktorú v roku 2010 

navrhla Komisia na pokrytie možných nepredvídaných výdavkov; berie na vedomie, 

že organizácia ITER vytvorila rezervný fond na zabezpečenie jasnejšieho 

mechanizmu, z ktorého sa odškodňujú domáce agentúry za zmeny konštrukcie, a 

vytvára stimuly pre vnútornú organizáciu, aby sa prijali riešenia, ktorými sa 

minimalizujú náklady v snahe o nápravu nedostatkov zistených v posúdení riadenia 

ITER v roku 2013;" 

2. časť "domnieva sa, že značné zvýšenie nákladov na projekt môže ohroziť iné programy, 

ktoré sú takisto financované z rozpočtu Únie, a môže byť v rozpore so zásadou 

„hodnota za peniaze“;" 

 
ods. 5 

1. časť "berie na vedomie, že podľa najnovšieho odhadu deficit („negatívne nepredvídané 

výdavky“) až po dokončenie fázy výstavby, ktorý spoločný podnik vypočítal v 

novembri 2014, predstavoval 428 000 000 EUR (v hodnotách roka 2008). berie na 

vedomie, že spoločný podnik v súčasnosti pracuje na presnejšom a aktualizovanom 

odhade nákladov pomocou opatrení zameraných na zamedzenie rastu nákladov a že 

kontrola nákladov bude aj naďalej prioritou na globálnej úrovni riadenia projektu 

pod vedením nového generálneho riaditeľa organizácie ITER;" 

2. časť "poukazuje na to, že počas schôdze Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorá 

sa uskutočnila 22. februára 2016, Komisia verejne vyhlásila, že „odmietla“ návrh 

akčného plánu, ktorý predložil nový generálny riaditeľ organizácie ITER;" 

3. časť "ďalej konštatuje, že spoločný podnik zaviedol centrálny systém správy údajov 

o nákladoch s cieľom udržať prísnu kontrolu nad vývojom rozpočtu a pravidelne 

monitorovať odchýlky v nákladoch;" 
 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o odklade absolutória zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 

odsek 1 písm. b) rokovacieho poriadku). 
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63. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR 

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Rozhodnutie o absolutóriu 

hlasovanie: rozhodnutie (text ako 

celok) 

 +  

Návrh uznesenia 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 515, 111, 1 

 

Iné 

Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri prílohu V článok 5 odsek 1 

písm. a) rokovacieho poriadku). 
 

 

64. Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 

Správa: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

od ods. 2 7 S&D HPM + 365, 228, 28 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH - 261, 352, 9 

2/EH + 323, 289, 8 

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 59 ods. pôvodný text OH +  

od ods. 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

od ods. 51 4 EFDD  -  

od ods. 55 5 EFDD HPČ   

1/EH + 364, 250, 5 

2/EH + 332, 282, 7 

odôv. A 6 S&D  +  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 468, 87, 66 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 7 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 59 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 5 

1. časť text ako celok okrem slov "a že po začatí prístupových rokovaní v roku 2004 EIB 

zvýšila svoje úverové operácie pre túto krajinu, pričom za posledné desaťročie sa 

poskytlo približne 23 miliárd EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek 

pretrvávajúcej hospodárskej kríze v EÚ je Turecko s približne 3,5 % všetkých 

úverov EIB (2015) v súčasnosti na prvom mieste spomedzi prijímajúcich krajín EIB, 

ktoré nie sú členmi EÚ;" 

2. časť tieto slová 
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ECR: 

odôv. E 

1. časť text ako celok okrem slov "ako tzv. konvergenčného stroja" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 9 

1. časť "žiada EIB, aby pri posudzovaní a hodnotení projektov dôrazne uprednostňovala 

dlhodobý účinok investícií a aby pri tom zohľadňovala nielen finančné ukazovatele," 

2. časť "ale predovšetkým aj ich príspevok k udržateľnému rozvoju a k vyššej kvalite života 

tým, že budú viesť k ďalšiemu zlepšeniu v oblasti zamestnanosti, sociálnych noriem 

a životného prostredia;" 

 
ods. 39 

1. časť text ako celok okrem slov "preto žiada, aby sa financovanie EIB použilo v prospech 

oblastí, ktoré sú najviac postihnuté vysokou nezamestnanosťou, a požaduje viac 

projektov sociálnej infraštruktúry;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť text ako celok okrem slov "ktoré sužujú konflikty a extrémna chudoba, pričom 

hlavným cieľom je znížiť rozdiely v rozvoji medzi EÚ a týmito regiónmi," 

2. časť tieto slová 

 
ECR, S&D: 

ods. 40 

1. časť "vyjadruje poľutovanie nad tým, že až doteraz sa v mnohých prípadoch financovanie 

EIB použilo na podporu viacerých finančne neudržateľných projektov v oblasti 

infraštruktúry, a to s ohľadom na verejný záujem aj na opatrenia súvisiace s klímou;" 

2. časť "so znepokojením sleduje tendenciu financovať infraštruktúru, ako sú napríklad 

diaľnice, ktoré podporujú spotrebu fosílnych palív, a teda sú v rozpore s dlhodobými 

cieľmi Únie, ako je prechod na bezuhlíkové hospodárstvo;" 

3. časť "vyzýva EIB, aby do procesu výberu projektov, ktoré sa majú financovať v rámci 

EÚ aj mimo nej, zahrnula povinné ex ante posudzovanie environmentálnej, 

hospodárskej a sociálnej pridanej hodnoty a aby sa všetky posudzovania ex ante a ex 

post vykonávali s aktívnym zapojením zainteresovaných subjektov, miestnych, 

regionálnych a vnútroštátnych orgánov a zástupcov občianskej spoločnosti; ďalej 

žiada o zverejnenie a úplné sprístupnenie výsledkov týchto hodnotení a použitých 

ukazovateľov;" 
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65. Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho 

práva 

Návrhy uznesení: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-

0493/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0488/2016  

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

od ods. 2 4 GUE/NGL  -  

ods. 7 5 GUE/NGL HPČ   

1/HPM + 350, 165, 103 

2/HPM + 294, 182, 120 

3/HPM + 312, 183, 112 

4/HPM + 319, 156, 123 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 329, 197, 94 

ods. 14 6 GUE/NGL  -  

ods. 21 ods. pôvodný text HPM + 500, 93, 29 

odôv. A 2 GUE/NGL  -  

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. L 3 GUE/NGL HPM + 319, 160, 132 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

návrhy uznesení politických skupín 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 11, 21 

GUE/NGL: PN 3, 5 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 11 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôv. G 

1. časť text ako celok okrem slov "bezpodmienečne" a ", teda pomoc, ktorá je bez 

politického, hospodárskeho alebo bezpečnostného vplyvu a akéhokoľvek typu 

diskriminácie" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 10 

1. časť text ako celok okrem slov "viacerí partneri EÚ a jej členských štátov " okrem slov 

"a jej členských štátov " 

2. časť tieto slová 

 
PN 5 

1. časť text ako celok okrem slov "sexuálneho a reprodukčného", "vrátane bezpečného 

umelého prerušenia tehotenstva" a "namiesto udržiavania stavu, ktorý predstavuje 

neľudské zaobchádzanie," 

2. časť "sexuálneho a reprodukčného" 

3. časť "vrátane bezpečného umelého prerušenia tehotenstva," 

4. časť: "namiesto udržiavania stavu, ktorý predstavuje neľudské zaobchádzanie," 
 

Iné 

PN 1 bol vzatý späť. 

Javier Nart (skupina ALDE) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná a Jiří Maštálka (skupina GUE/NGL) stiahli svoj podpis z PN 4. 
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66. Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 

Správa: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 367, 232, 12 

2 +  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 366, 191, 52 

ods. 24 ods. pôvodný text OH +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 27 1 ALDE HPM - 196, 402, 13 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 356, 201, 49 

ods. 31 ods. pôvodný text OH +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 392, 216, 4 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 327, 282, 3 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 523, 37, 46 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: PN 1 ods. 33 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 24, 31 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 40 

1. časť "vyzýva Komisiu, aby sledovala, či si členské štáty plnia informačné a oznamovacie 

povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013," 

2. časť "a aby v prípade potreby uložila príslušné sankcie za porušenie týchto povinností;" 
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Verts/ALE: 

ods. 29 

1. časť text ako celok okrem slov "miestnych orgánov a regionálnych organizácií" 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

ods. 7 

1. časť text ako celok okrem slov "(vrátane dokumentov, ktoré sú v obehu, zúčastnených 

strán, hlasovania atď.)" a "považuje preto za potrebné zverejniť elektronický 

register, ktorý by zaznamenával všetky uvedené skutočnosti;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 8 

1. časť naliehavo žiada Komisiu, aby ustanovila komisára zodpovedného za transparentnosť 

a prístup verejnosti k dokumentom; 

2. časť vyzýva podpredsedu Komisie, aby dovtedy v čo najkratšom čase predložil 

ambiciózny akčný plán v oblasti transparentnosti a prístupu verejnosti 

k dokumentom, keďže transparentnosť je základom lepšej právnej regulácie; 

 
ods. 9 

1. časť text ako celok okrem slov "a priamej demokracii" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 10 

1. časť vyjadruje poľutovanie nad tým, že úradné dokumenty sú často neprimerane 

utajované; pripomína svoju pozíciu, že by sa mali stanoviť jasné a jednotné pravidlá 

pre utajovanie a odtajňovanie dokumentov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

inštitúcie žiadajú o schôdze za zatvorenými dverami bez riadneho odôvodnenia; 

opakuje svoju výzvu adresovanú inštitúciám, aby posudzovali a verejne 

odôvodňovali žiadosti o schôdze za zatvorenými dverami v súlade s nariadením (ES) 

č. 1049/2001; domnieva sa, že žiadosti o konanie schôdzí za zatvorenými dverami 

v Parlamente by mal Parlament posudzovať individuálne; 

2. časť je presvedčený o tom, že na postup utajovania a odtajňovania dokumentov by mal 

dohliadať nezávislý kontrolný orgán; 

 
ods. 14 

1. časť vyzýva všetky inštitúcie, aby vyhodnotili a v prípade potreby revidovali svoje 

vnútorné postupy na oznamovanie pochybení, a žiada ochranu oznamovateľov; 

vyzýva najmä Komisiu, aby Parlamentu podala správu o svojich skúsenostiach 

s novými predpismi pre zamestnancov EÚ týkajúcimi sa oznamovania nekalých 

praktík, ktoré boli prijaté v roku 2012, a s ich vykonávacími opatreniami; 

2. časť vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na ochranu oznamovateľov nielen 

z morálneho, ale aj z finančného hľadiska, s cieľom náležite chrániť a podporovať 

oznamovateľov ako súčasť demokratického systému; 
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ods. 15 

1. časť pripomína, že po nadobudnutí účinnosti ZEÚ a ZFEÚ sa právo na prístup 

k dokumentom vzťahuje na všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ; domnieva sa 

preto, že je naliehavo potrebné aktualizovať nariadenie (ES) č. 1049/2001 

a zapracovať doň podstatné zmeny zodpovedajúce ustanoveniam zmlúv a príslušnej 

judikatúre Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva; 

2. časť za zásadné považuje najmä rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia s cieľom 

zahrnúť všetky európske inštitúcie, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje, ako sú 

Európska rada, Európska centrálna banka, Súdny dvor a všetky orgány a agentúry 

EÚ; 

 
ods. 25 

1. časť vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku úniku dokumentov z formálnych 

a neformálnych trialógov majú dobre informované a prepojené záujmové skupiny 

zvýhodnený prístup k dokumentom, a teda aj k legislatívnemu procesu; 

2. časť konštatuje, že k úniku dokumentov by dochádzalo v menšom rozsahu, keby sa 

dokumenty v rámci trialógu bezodkladne a aktívne zverejňovali na ľahko dostupnej 

platforme; 

 
ods. 34 

1. časť text ako celok okrem slov "vyzýva Komisiu, aby pred prípravou rokovacieho 

mandátu konzultovala s Parlamentom;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 42 

1. časť text ako celok okrem slov "ale s poľutovaním konštatuje, že v porovnaní s inými 

centrálnymi bankami vo svete ECB v tejto oblasti ešte veľmi zaostáva;" 

2. časť tieto slová 

 
ECR: 

ods. 33 

1. časť text ako celok okrem slov "čo okrem iného znamená, že inštitúcie by mali 

zverejňovať rokovací mandát udelený vyjednávačovi EÚ" 

2. časť tieto slová 
 

 

67. Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ 

Správa: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPM + 314, 273, 18 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 538, 48, 16 

2/HPM - 270, 309, 11 

3/HPM + 460, 123, 18 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SK.doc 55 PE 582.702 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

4/HPM + 302, 267, 27 

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 493, 17, 96 

ods. 13 ods. pôvodný text HPM + 324, 38, 225 

ods. 14 ods. pôvodný text OH +  

ods. 15 ods. pôvodný text OH -  

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 19 ods. pôvodný text OH -  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 301, 235, 69 

2/HPM - 279, 300, 15 

3/HPM + 295, 281, 14 

ods. 23 ods. pôvodný text OH -  

ods. 24 ods. pôvodný text OH -  

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 308, 240, 52 

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 516, 81, 3 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 ods. pôvodný text OH -  

ods. 40 ods. pôvodný text OH +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH +  

ods. 43 ods. pôvodný text OH +  

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 60 ods. pôvodný text OH -  

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 281, 128, 178 

2 +  

ods. 65 ods. pôvodný text OH +  

ods. 66 ods. pôvodný text OH/EH - 253, 326, 12 

ods. 68 ods. pôvodný text OH +  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

3/EH + 322, 251, 16 

odôv. I ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

odôv. K ods. pôvodný text OH -  

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 252, 257, 78 

odôv. R ods. pôvodný text OH/EH + 271, 184, 97 

odôv. V ods. pôvodný text OH +  

odôv. Y ods. pôvodný text OH +  

odôv. Z ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. AE ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 281, 300, 3 

odôv. AG ods. pôvodný text OH -  

odôv. AH ods. pôvodný text OH -  

odôv. AI ods. pôvodný text OH -  

odôv. AK ods. pôvodný text OH -  

odôv. AM ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 284, 295, 6 

odôv. AO ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

odôv. AX ods. pôvodný text OH -  

odôv. BA ods. pôvodný text OH -  

odôv. BD ods. pôvodný text HPM + 326, 23, 242 

odôv. BE ods. pôvodný text OH +  

odôv. BF ods. pôvodný text OH +  

odôv. BL ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. BM ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 279, 105, 204 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 1, 2 (tretia a štvrtá časť), 33 (druhá časť) 

S&D: odôv. BD, ods. 12, 13 

ENF: ods. 22, 25 

GUE/NGL: ods. 2 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odôv. Y, AH, AM, AO, ods. 9, 25 

S&D: odôv. AG, AI, AK, AX, BM, BA, ods. 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: odôv. K, R, V, AH, BD, BE, BF, ods. 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 22 

1. časť text ako celok okrem slov "Komisiu a" a "a zaviedli cielené programy legálnej 

migrácie" 

2. časť "Komisiu a" 

3. časť "a zaviedli cielené programy legálnej migrácie" 

 
ods. 56 

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

2. časť tieto slová 

 
ods. 61 

1. časť text ako celok okrem slov "ale vo väčšine prípadov bezpečné " 

2. časť tieto slová 
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ods. 64 

1. časť "vyzýva členské štáty, aby zrovnoprávnili au-pair z EÚ a au-pair z krajín mimo EÚ 

tým, že im udelia kombinované povolenie na pobyt a prácu uvádzajúce pracovný 

čas, druh zmluvy a mzdové podmienky; vyzýva členské štáty, aby ratifikovali 

dohodu Rady Európy o umiestňovaní au-pair;" 

2. časť "žiada, aby členské štáty zlepšili akreditačný systém a kontrolné mechanizmy 

týkajúce sa agentúr pre umiestňovanie au-pair;" 

 
PPE: 

odôv. E 

1. časť "keďže profesionalizácia znamená, že sa pracovníkom v určitom odvetví udelia také 

isté práva v oblasti zamestnania a sociálnej ochrany" 

2. časť "ako majú zamestnanci pracujúci na základe pracovných zmlúv upravených 

zákonom, a to vrátane dôstojnej mzdy, regulovaného pracovného času, platenej 

dovolenky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dôchodku, materskej/otcovskej a 

nemocenskej dovolenky, odškodnenia v prípade invalidity, pravidiel, ktorými sa 

riadi prepustenie z práce alebo vypovedanie pracovnej zmluvy, podania žaloby v 

prípade zneužívania a prístupu k vzdelávaniu;" 

3. časť "keďže prácu v domácnosti a odvetvie opatrovateľských služieb možno 

profesionalizovať prostredníctvom kombinácie verejných financií (daňové úľavy), 

financií v sociálnej oblasti (rodinné prídavky, pomoc pri podnikaní, vzájomné 

spoločnosti a zdravotné poistenie, zamestnanecké rady atď.) a súkromných financií 

(platba za služby súkromnými osobami);" 

 
odôv. I 

1. časť "keďže pracovníci v domácnosti a opatrovatelia, ktorí sú vylúčení z pracovného 

práva, nemajú záruku bezpečného a zdravého pracovného prostredia a čelia značnej 

diskriminácii, pokiaľ ide o úroveň uplatňovania ich práv a ochrany v porovnaní so 

všeobecnými normami krajiny," 

2. časť "najmä ak sa práca v domácnosti reguluje prostredníctvom špecifických právnych 

predpisov a/alebo na základe kolektívneho vyjednávania namiesto toho, aby sa na ňu 

jednoducho vzťahovalo všeobecné pracovné právo;" 

3. časť "keďže navyše nemajú právo zapojiť sa do odborových organizácií ani iných foriem 

kolektívneho vyjednávania, resp. nevedia, ako sa zapojiť, alebo sa v tomto smere 

stretajú s ťažkosťami, v dôsledku čoho sú mimoriadne zraniteľní, predovšetkým 

vinou obmedzeného sociálneho zabezpečenia (najmä pokiaľ ide o dávky v 

nezamestnanosti, nemocenské a úrazové dávky, ako aj materskú a rodičovskú 

dovolenku a ďalšie typy opatrovateľskej dovolenky) a ich častého vylúčenia z 

právnej ochrany pred prepustením zo zamestnania," 

 
odôv. O 

1. časť "keďže v odvetví práce v domácnosti – ktoré zamestnáva väčšinou ženy – sú 

priaznivé podmienky na vykorisťovanie pracovníkov; keďže tento jav predstavuje 

závažné porušenie základných práv, proti ktorému treba chrániť tak pracovníkov bez 

dokladov, ako aj občanov EÚ;" 

2. časť "keďže iba štyri členské štáty chránia pred vykorisťovaním občanov EÚ rovnako 

ako pracovníkov bez dokladov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ;" 

 
odôv. Z 

1. časť text ako celok okrem slov "diskriminácie, zneužívania, nútenej práce, nevoľníctva 

alebo väznenia pre nedostatok vedomostí o svojich právach ," a "vyhostenia" 

2. časť tieto slová 
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odôv. AE 

1. časť "keďže je nevyhnutné venovať pozornosť detskej práci, obťažovaniu a rozsiahlemu 

porušovaniu pracovných práv v odvetví práce v domácnosti," 

2. časť "a to najmä v domácnostiach diplomatov tretích krajín zriadených v členských 

štátoch EÚ, pretože pracovníci v domácnosti vo väčšine takýchto prípadov vstupujú 

na územie EÚ na základe iných pracovných povolení než v prípade ostatných 

migrantov pracujúcich v domácnosti, pričom uvedené domácnosti využívajú 

privilégium exteritoriality;" 

 
odôv. AM 

1. časť text ako celok okrem slov "úsporné opatrenia prijaté v dôsledku " 

2. časť tieto slová 

 
odôv. AO 

1. časť text ako celok okrem slov "a úsporné opatrenia uplatnené v EÚ " 

2. časť tieto slová 

 
odôv. BL 

1. časť text ako celok okrem slova "sociálne vylúčenie" 

2. časť toto slovo 

 
ods. 11 

1. časť "vyzýva členské štáty, aby prijali rozhodné opatrenia v odvetviach práce v 

domácnosti a opatrovateľstva, ktoré hospodárstvu prinášajú vysokú pridanú hodnotu, 

a to tým, že uznajú túto prácu ako plnoprávne zamestnanie a pracovníkom v 

domácnosti a opatrovateľom zaručia skutočnú ochranu ich pracovných práv a 

sociálnu ochranu prostredníctvom pracovnoprávnych predpisov alebo kolektívnych 

dohôd," 

2. časť "najmä pokiaľ ide o ich mzdu, pracovný čas, ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, 

dovolenku, materskú dovolenku, dôchodkové práva a uznanie zručností, pričom 

budú zohľadňovať charakteristické črty tohto odvetvia;" 

 
ENF: 

ods. 33 

1. časť text ako celok okrem slov "zdôrazňuje, že takéto informácie by mali vedieť 

poskytovať aj organizácie občianskej spoločnosti, ako sú organizácie zastupujúce 

ženy a migrantov;" 

2. časť tieto slová 

 
ECR, PPE: 

ods. 2 

1. časť text ako celok okrem slov "legislatívnych aj nelegislatívnych,", "písmeno a)" a 

"písmeno b)" 

2. časť "legislatívnych aj nelegislatívnych ," 

3. časť "písmeno a)" 

4. časť: "písmeno b)" 
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ods. 17 

1. časť "uvedomuje si neochotu niektorých členských štátov prijať právne predpisy v 

súkromnej sfére," 

2. časť "domnieva sa však, že spoločnosť aj príslušní pracovníci doplatia na neprijatie 

opatrení; zdôrazňuje, že predpokladaný nárast dopytu po opatrovateľoch, a to najmä 

v súkromných domácnostiach, si bude vyžadovať prijatie týchto právnych predpisov 

v záujme úplnej ochrany týchto pracovníkov;" 

3. časť "vyzýva preto členské štáty, aby spolu so sociálnymi partnermi prijali opatrenia na 

zabezpečenie primeraného a náležitého systému kontrol v súlade s článkom 17 

dohovoru MOP č. 189, ako aj primerané pokuty za porušenie zákonov a predpisov o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;" 
 

 

68. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku 

Správa: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 286, 259, 23 

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 280, 210, 72 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 39 ods. pôvodný text OH/EH + 316, 234, 16 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 249, 266, 50 

ods. 49 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

2 +  

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 225, 339, 2 

ods. 56 ods. pôvodný text OH +  

ods. 57 ods. pôvodný text OH +  

ods. 63 ods. pôvodný text OH +  

ods. 65 ods. pôvodný text OH +  

ods. 66 ods. pôvodný text HPM + 380, 52, 135 

ods. 67 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. D ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. I ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. T ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 371, 93, 80 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: ods. 66 

ECR, ENF: ods. 25 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 22 

ECR: ods. 63, 65 

PPE: ods. 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: ods. 67 

ALDE: ods. 39 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 15 

1. časť text ako celok okrem slova "bezplatnému " 

2. časť toto slovo 

 
ods. 17 

1. časť "vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili výrazne slabé zastúpenie žien v odvetví 

IKT," okrem slov "Komisiu a" 

2. časť "Komisiu a" 

3. časť "najmä medzi pracovníkmi na vyšších pozíciách a v správnych radách; naliehavo 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že smernica o rovnakom zastúpení žien 

vo výkonných radách poskytuje skutočnú príležitosť na zmenu kultúry v rámci 

spoločností, ktorá by mala vplyv na všetkých úrovniach hierarchie, a preto naliehavo 

žiada odblokovanie tejto smernice v Rade; naliehavo pripomína Komisii jej 

povinnosť prijať akékoľvek opatrenie na prelomenie patovej situácie v Rade, pokiaľ 

ide o právne predpisy EÚ týkajúce sa transparentnosti a väčšej rovnováhy pri 

prijímaní pracovníkov na rozhodovacie pozície;" 

 
ods. 49 

1. časť "vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Európskou investičnou bankou vytvorila 

podporné programy v oblasti investovania do IKT prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných fondov," 

2. časť "vrátane priaznivých podmienok na poskytovanie úverov a pôžičiek pre 

podniky, organizácie občianskej spoločnosti a startupy v odvetví IKT, v 

ktorých ženy tvoria aspoň 40 % pracovnej sily;" 

 
ods. 53 

1. časť text ako celok okrem slov "na základe mizogýnie, homofóbie alebo transfóbie či 

akejkoľvek inej formy diskriminácie" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť text ako celok okrem slov "homofóbnych alebo transfóbnych" 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

odôv. D 

1. časť text ako celok okrem slov "osôb LGBTI" 

2. časť tieto slová 
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ods. 9 

1. časť text ako celok okrem slov "vypracovali viacročné akčné plány zamerané na:" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 10 

1. časť text ako celok okrem slov "napríklad prostredníctvom elektronického hlasovania" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 42 

1. časť text ako celok okrem slov "v oblasti technológií zavedením finančne podporovanej 

profesúry žien v IKT," 

2. časť tieto slová 

 
Verts/ALE: 

odôv. T 

1. časť "keďže anonymita na internete prispieva k šíreniu týchto foriem násilia voči ženám;" 

2. časť tieto slová 

 
ALDE: 

odôv. I 

1. časť "keďže na digitalizovanom trhu práce sa zodpovednosť čoraz viac presúva zo 

spoločnosti na jednotlivca, pričom sa menia podmienky členstva v systéme 

sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby a nezávislých 

pracovníkov;" 

2. časť "keďže politické rozhodnutia jasne ovplyvňujú výsledok týchto zmien;" 

 
ods. 22 

1. časť "požaduje, aby sa v súvislosti so všetkými opatreniami prijatými v tejto oblasti 

obmedzilo byrokratické zaťaženie podnikov na minimum;" 

2. časť "poukazuje na to, že nadmerná byrokracia môže ohroziť prijatie a viesť k strate 

alebo k presunu pracovných miest; víta realizovateľné kompromisy založené na 

konsenze, ktoré dosiahli sociálni partneri v členských štátoch so silnou tradíciou 

spolurozhodovania; považuje spolurozhodovanie za model najlepšieho postupu pre 

európske hospodárstva;" 

 
ods. 27 

1. časť "víta množstvo príležitostí a väčšiu flexibilitu, ktorú digitálny vek poskytuje 

zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, vrátane príležitostí na 

lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života, najmä so zreteľom na situáciu 

rodičov malých detí a osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali situáciou v súvislosti s pružnou prácou a 

istotou zamestnania, ktorá prevláda v odvetví IKT, zároveň však upozorňuje na nové 

výzvy spojené s týmto vývojom a vyzýva členské štáty, aby zaistili zavedenie 

primeraného sociálneho zabezpečenia;" 

2. časť "je zástancom toho, aby pracovníci mali mimo dohodnutého pracovného času „právo 

na odhlásenie“;" 

 
ods. 28 

1. časť text ako celok okrem slov "že psychické zdravotné problémy súvisiace s prácou, ako 

je syndróm vyhorenia, ktoré plynú z neustálej dostupnosti, predstavujú vážne 

riziko;" 

2. časť tieto slová 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SK.doc 66 PE 582.702 

ods. 55 

1. časť text ako celok okrem slov "navrhla právne predpisy " 

2. časť tieto slová 

 
ods. 67 

1. časť "vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sprísnili monitorovanie groomingu zo 

strany teroristických skupín, ktoré tak získavajú mladé ženy a nútia ich do 

manželstva " 

2. časť "alebo prostitúcie v tretích krajinách;" 

 
ECR, PPE: 

ods. 11 

1. časť "vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali digitalizáciu v politike s cieľom 

podporovať priamu demokraciu, ktorá umožní aktívnejšie zapojenie všetkých 

občanov, čím sa prekonajú zastarané schémy a prekážky, ktoré spôsobujú ťažkosti 

ženám a nedostatočne zastúpeným skupinám v ich snahách  presadiť sa vo volebnom 

a inštitucionálnom prostredí;" 

2. časť "okrem toho vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili a ďalej rozvíjali internetové 

spôsoby hlasovania pre konzultácie o voľbách, čím odstránia prekážky, na ktoré 

často narážajú najmä ženy;" 

 
ods. 19 

1. časť "naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby chránili základné práva pracovníkov 

," okrem slov "Komisiu a" a "základné " 

2. časť "Komisiu a" 

3. časť "základné " 

4. časť: "aby chránili základné práva pracovníkov a sociálne zabezpečenie zamestnancov a 

aby bojovali proti neistým pracovným podmienkam; naliehavo žiada, aby Komisia 

navrhla a členské štáty ďalej rozvíjali nové ochranné mechanizmy prispôsobené 

pracovným a kariérnym modelom, ktoré vznikli na základe digitalizácie, pričom 

budú venovať osobitnú pozornosť situácii žien; zdôrazňuje význam kolektívneho 

vyjednávania na všetkých úrovniach, a to najmä v oblastiach, ktoré sú vo vysokej 

miere ovplyvnené digitalizáciou," okrem slov "naliehavo žiada, aby Komisia navrhla 

a členské štáty ďalej rozvíjali nové ochranné mechanizmy prispôsobené pracovným 

a kariérnym modelom, ktoré vznikli na základe digitalizácie," a "na všetkých 

úrovniach" 

5. časť: "naliehavo žiada, aby Komisia navrhla a členské štáty ďalej rozvíjali nové ochranné 

mechanizmy prispôsobené pracovným a kariérnym modelom, ktoré vznikli na 

základe digitalizácie," a "na všetkých úrovniach" 

6. časť: "s cieľom zabezpečiť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a 

zaistiť kvalitu a bezpečnosť pracoviska v čase digitalizácie; poukazuje na to, že treba 

stanoviť nevyhnutné všeobecné rámcové podmienky s cieľom zabezpečiť ochranu 

osobných údajov zamestnancov;" 

 


