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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. Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom * 

Správa: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 574, 73, 23 

 

 

2. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom * 

Správa: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 589, 75, 24 

 

 

3. Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch 

pre držiteľov diplomatických pasov *** 

Odporúčanie: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie schválenie HPM + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich 

finančnou stabilitou ***I 

Správa: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 627, 34, 31 
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5. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena 

Správa: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

6. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

7. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia 

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

8. Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách 

a nehodách ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Michael Cramer (A8-0300/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1 EFDD  -  
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9. Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované 

a vykonávacie právomoci) ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Schválenie bez hlasovania 

 

 

10. Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I 

Správa: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-42 výbor  +  

hlasovanie návrh Komisie  +  

hlasovanie legislatívne uznesenie HPM odloženie 

hlasovania 

(článok 61 ods. 2 

rokovacieho 

poriadku) 

 

Iné 

PN 25 sa netýka všetkých jazykových verzií, a preto sa o ňom nehlasovalo (článok 170 ods. 1 písm. d) 

rokovacieho poriadku). 
 

 

11. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií 

Správa: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. C 1 EFDD HPM - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

od odôvodnenia C 3 Verts/ALE  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 511, 120, 65 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 
 

Iné 

PN 4 bol vzatý späť. 
 

 

12. Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode 

Správa: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 570, 112, 11 

3/HPM + 613, 56, 18 

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 548, 109, 36 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 621, 56, 14 

2/HPM + 547, 112, 30 

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 579, 106, 12 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 632, 58, 6 

2/HPM + 559, 113, 18 

3/HPM + 637, 49, 10 

4/HPM + 555, 118, 18 

od odseku 9 5 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 326, 350, 19 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 585, 43, 60 

2/HPM + 425, 116, 113 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 599, 55, 42 

2/HPM + 524, 125, 43 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 468, 133, 93 

2/HPM + 458, 189, 35 

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 530, 55, 114 

2/HPM + 456, 123, 105 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 464, 139, 93 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 626, 59, 11 

2/HPM + 499, 188, 2 

ods. 31 ods. pôvodný text HPM + 655, 27, 12 

ods. 32 ods. pôvodný text HPM + 570, 89, 38 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 616, 45, 36 

2/HPM + 543, 115, 32 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 651, 31, 7 

2/HPM + 609, 75, 4 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 477, 97, 123 

2/HPM + 587, 31, 74 

3/HPM + 524, 91, 78 

4/HPM + 574, 29, 88 

od odseku 38 6 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 590, 67, 37 

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 543, 133, 23 

2/HPM + 611, 44, 30 

od odseku 40 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 290, 377, 26 

od odseku 41 2 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 311, 364, 19 

ods. 42 7 spravodajca  +  

ods. pôvodný text HPM ↓  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 569, 106, 20 

2/HPM + 531, 134, 28 

od odseku 44 3 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 306, 368, 19 

od odseku 47 4 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 290, 359, 40 

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 507, 99, 90 

3/HPM + 596, 57, 43 

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 456, 174, 67 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ALDE: odôv. A (druhá a tretia časť), odseky 1 (druhá a tretia časť), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 

22 (druhá časť), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, PN 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 27 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „aby preskúmala potenciál civilnej jadrovej spolupráce 

s Iránom v súlade so záväzkom prijatým v rámci spoločného komplexného akčného 

plánu a“ 

2. časť: tieto slová 

 
ALDE: 

odôvodnenie A 

1. časť: „keďže v nadväznosti na iránsku dohodu o využívaní jadrovej energie“ 

2. časť: „a vnútorný politický vývoj v Iráne“ 

3. časť: „nastáva príležitosť pre reformy v tejto krajine a pre zlepšenie jej vzťahov 

s Európskou úniou;“ 

 
ods. 1 

1. časť: „je presvedčený, že spoločný komplexný akčný plán, inak známy ako iránska 

dohoda o využívaní jadrovej energie, bol pozoruhodným úspechom pre 

mnohostrannú diplomaciu, a najmä pre európsku diplomaciu,“ 

2. časť: „čo musí umožniť nielen reálne zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Iránom, ale aj 

pomôcť pri podpore stability v celom regióne;“ 

3. časť: „nazdáva sa, že všetky strany sú teraz zodpovedné za zabezpečenie jeho dôsledného 

a úplného vykonávania; víta vytvorenie spoločnej komisie zloženej zo zástupcov 

Iránu a skupiny E3/EU+3 (Čína, Francúzsko, Nemecko, Ruská federácia, Spojené 

kráľovstvo a USA, spolu s PK/VP); plne podporuje vysokú predstaviteľku Európskej 

únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v jej úlohe koordinátora spoločnej 

komisie zriadenej v rámci spoločného komplexného akčného plánu a domnieva sa, 

že striktné a plnohodnotné uplatňovanie spoločného komplexného akčného plánu je 

mimoriadne dôležité;“ 
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ods. 4 

1. časť: „víta otvorenosť vo vzťahu k Iránu; poukazuje na to, že vývoj vzťahov EÚ a Iránu 

by mal napredovať ruka v ruke so zavádzaním jadrovej dohody/spoločného 

komplexného akčného plánu; pripomína, že v zmysle dohody môže jeho 

nevykonanie zo strany Iránu viesť k opätovnému zavedeniu sankcií; nabáda na 

obnovu vzťahov medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Iránom na strane 

druhej, pričom obe strany by mali úzko spolupracovať na bilaterálnych 

a multilaterálnych záležitostiach s cieľom zaistiť väčšiu stabilitu v regióne a účinné 

vykonávanie dohody o využívaní jadrovej energie;“ 

2. časť: „je presvedčený, že vzťahy medzi EÚ a Iránom by sa mali rozvíjať prostredníctvom 

viacvrstvového dialógu týkajúceho sa politických, diplomatických, hospodárskych, 

akademických, technických a medziľudských kontaktov, ktoré zahŕňajú aktérov 

občianskej spoločnosti, MVO a obhajcov ľudských práv; podporuje uvoľnenie 

vzťahov medzi EÚ a Iránom pre vzájomný prospech oboch strán, ktoré budú 

založené na realistickom zhodnotení spoločných záujmov a rozdielov s cieľom 

podporiť postupné rozšírenie spolupráce v atmosfére budovania dôvery, 

predovšetkým v prospech obyvateľov Iránu a EÚ; v tejto súvislosti podporuje 

záväzok EÚ na obnovu spolupráce s Iránom založenej na „dialógu štyroch C“: 

dialóg, ktorý je komplexný z hľadiska rozsahu; ústretový v oblastiach, ktoré sú 

v spoločnom záujme Iránu a EÚ; kritický, otvorený a priamy v oblastiach, kde Irán 

a EÚ nemajú rovnaký názor, ale hľadajú spoločnú reč; a ktorý má celkovo 

konštruktívny charakter aj postup;“ 

 
ods. 7 

1. časť: „trvá na tom, že je dôležité rozvíjať parlamentný rozmer vzťahov medzi EÚ 

a Iránom ako súčasť stratégie pre opätovné nastolenie vzájomnej dôvery;“ 

2. časť: „v tejto súvislosti opakovane zdôrazňuje svoju podporu návrhu, o ktorom diskutoval 

Parlament s Madžlísom a ktorý sa týkal medziparlamentného dialógu o boji proti 

terorizmu potvrdzujúceho, že v Iráne, na Blízkom východe aj v samotnej EÚ čelíme 

spoločným výzvam v oblasti radikalizácie;“ 

3. časť: „víta obnovený politický dialóg medzi EÚ a Iránom, ktorý sa týkal aj ľudských práv; 

podporuje budúci rozvoj dialógu o ľudských právach, aby zahrnul zástupcov 

súdnictva, bezpečnostných síl a občianskej spoločnosti;“ 

4. časť: „uznáva, že aj keď existuje podozrenie a nedôvera na oboch stranách, história medzi 

mnohými členskými štátmi a Iránom je dlhá a Iránu záleží na dobrých vzťahoch 

s EÚ, vďaka čomu je možný vzťah založený na vzájomnej dôvere a rešpekte; uznáva 

zložitosť vnútornej politiky Iránu a opakovane zdôrazňuje, že EÚ nemá v úmysle 

zasahovať do vnútorných politických rozhodnutí v tejto ani v žiadnej inej krajine, ale 

snaží sa o dosiahnutie spolupráce založenej na vzájomnom rešpektovaní 

medzinárodných noriem a zásad; je presvedčený, že vzťahy sa môžu plne 

normalizovať len v prípade, že sa bude súčasne vykonávať spoločný komplexný 

akčný plán prostredníctvom pravidelného a trvalého dialógu a že bezprostrednou 

prioritou by malo byť rozšírenie rámca vzťahov medzi EÚ a Iránom v oblastiach, 

v ktorých sa na tom spoločne dohodli; je však presvedčený, že konečným cieľom 

musí byť vytvorenie partnerstva medzi Iránom a Európskou úniou;“ 
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ods. 10 

1. časť: „berie na vedomie stanovený cieľ Iránu dosiahnuť ročnú mieru rastu 8 %; je 

presvedčený, že na dosiahnutie tohto cieľa sú pre Irán najdôležitejšie európske 

investície; zdôrazňuje skutočnosť, že Európska únia nestojí v ceste povolenej 

hospodárskej činnosti s Iránom a nebude stáť v ceste spolupráci medzinárodných 

firiem a finančných inštitúcií s Iránom, ak budú postupovať v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi; zdôrazňuje, že na to, aby Irán mohol realizovať svoj 

hospodársky potenciál, bude musieť vytvoriť transparentné hospodárske prostredie 

priaznivé pre medzinárodné investície a prijať protikorupčné opatrenia na všetkých 

úrovniach, najmä pokiaľ ide o súlad s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny 

(FATF), ktorá rieši otázky ako zastavenie finančných tokov do teroristických 

organizácií;“ 

2. časť: „žiada EÚ, aby plne podporila úsilie Iránu v tomto procese, najmä prostredníctvom 

podpory práce na príprave bilaterálnej investičnej dohody medzi EÚ a Iránom;“ 

 
ods. 12 

1. časť: „konštatuje, že Irán je druhé najväčšie hospodárstvo na Blízkom východe 

s odhadovaným nominálnym HDP vo výške 397 miliárd USD v roku 2015; okrem 

toho konštatuje, že obchod EÚ s Iránom je v súčasnosti na úrovni zhruba 8 miliárd 

USD a v ďalších dvoch rokoch sa očakáva jeho zvýšenie na štvornásobok; 

pripomína, že EÚ bývala hlavným obchodným partnerom Iránu, a verí, že by jej 

cieľom malo byť dostať sa opäť do tejto pozície; podporuje rozšírenie obchodných 

vzťahov EÚ a Iránu a žiada EÚ, aby rozvíjala obchodnú, finančnú a hospodársku 

spoluprácu s Iránom v záujme zlepšenia životných podmienok a zamestnanosti 

iránskeho ľudu a zintenzívnenia regionálneho rozvoja;“ 

2. časť: „domnieva sa, že rozširovanie obchodu s Iránom a investícií v Iráne môže 

v dlhodobom horizonte prispievať k presadzovaniu mieru a stability v širšom 

regióne, ak EÚ dokáže hľadať príležitosti pre regionálne investičné režimy, 

napríklad vo vzťahu k energetike a dopravnej konektivite;“ 

 
ods. 14 

1. časť: „konštatuje, že Irán je najväčším hospodárstvom sveta mimo WTO; podporuje snahu 

Iránu o vstup do WTO; konštatuje, že súčasný mandát EÚ na rokovania o dohode 

o obchode a spolupráci s Iránom je zastaraný; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

možnosti posilnenia obchodných a investičných väzieb s cieľom uviesť Irán do 

väčšieho súladu s pravidlami WTO a ochraňovať európske investície; zdôrazňuje, že 

formálny rámec rokovaní by EÚ umožnil plne využiť jej pozíciu najväčšieho 

integrovaného trhu a hospodárskeho zoskupenia a vytvoriť fórum na výmenu 

názorov a dialóg; vyzýva EÚ, aby preskúmala možnosť obnovenia rozhovorov 

s Iránom o jeho vstupe do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), keďže členstvo 

vo WTO by prinieslo ďalšiu liberalizáciu iránskeho hospodárstva, čo by posilnilo 

rast, začlenilo krajinu do globálneho systému založeného na pravidlách, poskytlo 

mechanizmus na podporu nevyhnutných hospodárskych reforiem v Iráne a zaviedlo 

zodpovednosť Iránu v súvislosti s medzinárodnými záväzkami; žiada Komisiu, aby 

využila tieto rokovania ako príležitosť presadzovať kľúčové reformy v oblasti 

pracovných práv na základe kľúčových dohovorov MOP;“ 

2. časť: „je znepokojený oneskorením pri menovaní predsedu pracovnej skupiny WTO pre 

pristúpenie Iránu; žiada Komisiu o úplné využitie jej vplyvu, aby bola táto prekážka 

bezodkladne odstránená a aby sa začal proces vstupu Iránu do WTO; domnieva sa, 

že na to, aby Finančná akčná skupina prístupový proces ukončila, mala by odstrániť 

Irán zo svojich verejných vyhlásení;“ 
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ods. 21 

1. časť: „víta skutočnosť, že iránska vláda chce prilákať zahraničné investície, keďže priame 

zahraničné investície sú potrebné vo všetkých významných hospodárskych 

odvetviach; konštatuje, že v najbližších 10 rokoch budú pravdepodobne potrebné 

investície do infraštruktúry v objeme viac než 1 bilión USD,“ 

2. časť: „čo je príležitosťou pre európske podniky, a to aj v odvetviach energetiky, výroby 

automobilov a výroby lietadiel; víta skutočnosť, že od podpisu spoločného 

komplexného akčného plánu navštívilo Teherán 180 obchodných delegácií vrátane 

delegácií z 15 z členských štátov EÚ, čo je znamením čoraz väčšieho záujmu 

o hospodárske vzťahy s Iránom; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby preskúmali 

možnosť využívania záruk za vývozné úvery na posilnenie obchodu, financovania 

projektov a investovania v Iráne; podporuje úspešné uzatváranie dohôd medzi 

iránskou vládou a spoločnosťami Airbus a Boeing ako ďalšie opatrenie na podporu 

dôvery po prijatí spoločného komplexného akčného plánu;“ 

 
ods. 22 

1. časť: „konštatuje, že Irán má druhé najväčšie zásoby plynu a štvrté najväčšie zásoby ropy 

na svete; je presvedčený, že spolupráca v oblasti energetiky môže zohrávať 

významnú úlohu v diverzifikácii zdrojov dodávok energie do EÚ a znižovaní 

energetickej závislosti členských štátov na jednom dodávateľovi energie, a tým 

prispieť k energetickej bezpečnosti EÚ;“ 

2. časť: „domnieva sa, že zrušenie hospodárskych sankcií môže otvoriť cestu k významným 

investíciám do odvetvia ropy a zemného plynu a do iných odvetví hospodárstva, 

ktoré by mohli mať z investícií a prístupu k novým technológiám prospech; vyzýva 

európske podniky, aby investovali do iránskej energetiky; požaduje najmä podporu 

EÚ v oblasti rozvoja technológie LNG v Iráne; domnieva sa, že investície do Iránu 

musia byť v úplnom súlade s dlhodobými záväzkami EÚ týkajúcimi sa 

dekarbonizácie;“ 
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ods. 30 

1. časť: „uznáva, že mladí, vzdelaní a technologicky vyspelí obyvatelia Iránu (podľa 

odhadov je viac ako 60 % populácie mladšej ako 30 rokov) a jeho pulzujúca 

spoločnosť môžu poskytnúť konkrétne príležitosti na rozvoj medziľudských 

kontaktov s EÚ založených na zásadách reciprocity a vzájomného rešpektu; 

domnieva sa, že výmenné programy pre mládež patria medzi najúspešnejšie aktivity 

zbližujúce spoločnosti a kultúry; víta preto zvýšenie počtu študentov z Iránu, ktorí 

v rámci programu Erasmus Mundus prichádzajú na európske univerzity, ako spôsob 

boja proti nepochopeniam a stereotypom; žiada posilnenie spolupráce v oblasti 

vzdelávania, výskumu a inovácií prostredníctvom rozsiahlejšej výmeny študentov 

a výskumných pracovníkov, a to aj na základe spolupráce univerzít v oblastiach, ako 

sú okrem iného životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, spravodlivosť, 

ľudské práva a dobrá správa vecí verejných;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet vyčlenený na študentov programu Erasmus 

Mundus z Iránu; víta pracovné semináre, ktoré sa nedávno uskutočnili na 

teheránskej univerzite s cieľom zvýšiť informovanosť o potenciálnych prínosoch, 

ktoré môžu pre iránske univerzity vyplývať z účasti na programe Horizont 2020; 

vyzýva iránsku vládu, aby vymenovala národného koordinátora programu Horizont 

2020 poskytujúceho technickú pomoc a poradenstvo iránskym univerzitám pri 

podávaní žiadostí o projekty programu Horizont 2020; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosť uľahčenia štúdia a ďalšieho vzdelávania iránskych 

akademických a výskumných pracovníkov na európskych univerzitách; požaduje 

vytvorenie programu EÚ spájajúceho výskumných pracovníkov a študentov z Iránu, 

krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Európy s cieľom uskutočniť analýzu 

skúsenosti a poznatkov z regionálnej integrácie v Európe;“ 

 
ods. 33 

1. časť: „je presvedčený, že dohoda o využívaní jadrovej energie otvára možnosť spolupráce 

pri riešení bezpečnostnej krízy v regióne; je presvedčený, že Irán môže a mal by 

zohrávať stabilizačnú úlohu v regióne;“ 

2. časť: „je presvedčený, že normalizácia vzťahov s Iránom môže prospieť celému regiónu; 

domnieva sa, že uznanie postavenia Iránu ako významného hráča v regióne by malo 

viesť k tomu, že bude v tomto regióne zohrávať stabilizačnú úlohu; zdôrazňuje, že 

revízia európskej susedskej politiky (ESP), ktorá bola predložená 18. novembra 

2015, obsahuje v kontexte širšej spolupráce plány na zapojenie tretích krajín 

susediacich s partnerskými krajinami v susedstve EÚ; nabáda preto na zavedenie 

tematických rámcov navrhujúcich spoluprácu medzi Úniou, partnerskými štátmi 

v južnom susedstve a kľúčovými regionálnymi hráčmi, ako je Irán, v regionálnych 

záležitostiach ako bezpečnosť, energetika a riadenie utečencov;“ 
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ods. 37 

1. časť: „víta pripravenosť Iránu podporiť súčasné úsilie o stabilizáciu Iraku, naliehavo ho 

žiada, aby v záujme skoncovania so sektárskym násilím zohrával zmysluplnú úlohu, 

a žiada o väčšie úsilie o to, aby boli všetky militantné skupiny pôsobiace v krajine 

združené pod vedením irackej vlády, aby boli zohľadnené záujmy všetkých 

zainteresovaných;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že EÚ a Irán čelia spoločným nepriateľom v podobe ISIS/Dá’iš, al-

Káidy, al-Nusry a s nimi spojených organizácií, ktoré Bezpečnostná rada OSN 

označila za teroristické a ktoré sa inšpirujú extrémistickým zvráteným výkladom 

islamu;“ 

3. časť: „oceňuje pomoc Iránu v boji proti ISIS/Dá’iš vrátane jeho včasnej podpory kurdskej 

regionálnej vlády v Arbíle, a je si vedomý jeho rozhodujúceho nasadenia v Iraku, 

ktoré zabránilo ISIS/Dá’iš v ďalšom postupe a viedlo k opätovnému získaniu oblastí, 

ktoré boli predmetom džihadistického terorizmu;“ 

4. časť: „je však znepokojený opakovane sa objavujúcimi správami o rozpúšťaní kádrov 

organizácie al-Káida; upozorňuje na dohodu medzi Iránom a Austráliou o výmene 

spravodajských informácií o boji proti ISIS/Dá’iš;“ 

 
ods. 39 

1. časť: „nazdáva sa, že iránske revolučné dedičstvo a jeho ústava ako islamskej republiky 

a tiež značné rozdiely medzi Iránom a EÚ, pokiaľ ide o politicko-inštitucionálny 

systém, nesmú prekážať otvorenosti a úprimnému a priamemu dialógu a nájdeniu 

spoločného riešenia otázok týkajúcich sa demokracie, právneho štátu a ľudských 

práv; vyzýva Iránsku islamskú republiku, aby rozšírila priestor pre politickú 

pluralitu; zdôrazňuje, že Madžlís je proreformný a proeurópsky, domnieva sa však, 

že výsledky volieb do parlamentu a zhromaždenia expertov vo februári 2016 

odrážajú vôľu iránskeho ľudu, ponúkajú možnosť posilnenej spolupráce s Európskou 

úniou a jej členskými štátmi, ktorá by mala viesť k vybudovaniu konštruktívnych 

vzťahov, a tiež možnosť vnútorných hospodárskych, politických a sociálnych 

reforiem;“ 

2. časť: „vyzýva Irán, aby v plnej miere umožnil konanie slobodných a spravodlivých 

volieb, ktoré by boli v súlade s medzinárodnými normami;“ 

 
ods. 44 

1. časť: Text ako celok okrem: „ESVČ a Komisiu, aby podporovali“  

2. časť: tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 34 

1. časť: Text ako celok okrem: „vojenského krídla Hizballáhu a“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

13. Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM 

Správa: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 18 písm. a) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 18 písm. b) ods. pôvodný text OH +  

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

ods. 27 písm. b) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 42 písm. b) ods. pôvodný text HPM + 527, 94, 75 

ods. 51 ods. pôvodný text OH +  

ods. 52 ods. pôvodný text OH +  

ods. 53 ods. pôvodný text OH +  

ods. 54 ods. pôvodný text OH +  

ods. 71 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 78 ods. pôvodný text OH +  

ods. 80 ods. pôvodný text OH +  

ods. 82 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 545, 91, 61 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: ods. 42 písm. b) 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 25 

ECR: odseky 51, 52, 53, 54 

EFDD: odseky 78, 80, 82 

GUE/NGL: ods. 18 písm. b) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem: „na boj proti trestným činom, ako je príslušnosť k zločineckej 

organizácii, a nie iba na boj proti zločinom, ktoré tieto organizácie chcú spáchať; 

predovšetkým považuje za potrebné, aby členstvo v zločineckej organizácii bolo 

trestným činom bez ohľadu na samotné spáchanie trestného činu; pripomína, že 

medzi priority tohto politického cyklu by mal patriť aj“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 18 písm. a) 

1. časť: Text ako celok okrem: „a trestný čin korupcie“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 71 

1. časť: Text ako celok okrem: „migrantov“ 

2. časť: tieto slová 

 
ECR, GUE/NGL: 

ods. 27 písm. b) 

1. časť: „podpory správy zaisteného a skonfiškovaného majetku“ 

2. časť: „a jeho využitia na sociálne účely a na odškodnenie rodín obetí a podnikov 

postihnutých úžerou a vydieraním;“ 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

ods. 73 

1. časť: Text ako celok okrem: „v dôsledku pokračujúceho prúdenia utečencov do Európy;“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

14. Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách 

Správa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 264, 71 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 372, 299, 17 

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 344, 327, 16 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 40 ods. pôvodný text OH +  

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 47 ods. pôvodný text OH +  

ods. 49 ods. pôvodný text OH/EH + 356, 333, 8 

ods. 52 ods. pôvodný text OH +  

ods. 55 ods. pôvodný text OH/EH - 311, 372, 10 

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. 61 ods. pôvodný text OH +  

ods. 62 ods. pôvodný text HPČ   

 1 +  

2 +  

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 69 ods. pôvodný text OH/EH + 348, 340, 6 

ods. 75 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 76 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 78 ods. pôvodný text OH +  

ods. 81 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 324, 364, 6 

ods. 82 ods. pôvodný text OH +  

ods. 85 ods. pôvodný text OH +  

ods. 86 ods. pôvodný text OH/EH + 352, 329, 17 

ods. 87 ods. pôvodný text OH +  

ods. 88 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 89 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 444, 176, 75 

3 +  

ods. 90 ods. pôvodný text OH +  

ods. 91 ods. pôvodný text OH +  

ods. 93 ods. pôvodný text OH +  

odôv. H ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. M ods. pôvodný text OH +  

odôv. Z ods. pôvodný text OH +  

odôv. AC ods. pôvodný text OH +  

odôv. AD ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 339, 333, 25 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: odseky 47, 55, 81, 88 

PPE: odôvodnenia AC, M, Z, odseky 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: ods. 47 

GUE/NGL: odseky 82, 90, 91, 93 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 2 

1. časť: Text ako celok okrem: „najmä v rámci svojich vlastných hraníc“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 9 

1. časť: „vyzýva štáty, aby uznali svoje záväzky podľa medzinárodného práva v oblasti azylu 

a migrácie a prijali vnútroštátne právne predpisy potrebné na účinné plnenie týchto 

záväzkov vrátane možnosti požiadať o medzinárodnú ochranu;“ 

2. časť: „žiada, aby sa v týchto právnych predpisoch zohľadňoval stupeň a povaha 

prenasledovania a diskriminácie, ktorým sú migranti vystavení;“ 

 
ods. 24 

1. časť: Text ako celok okrem: „neexistujú legálne spôsoby migrácie“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 29 

1. časť: Text ako celok okrem: „sexuálneho a reprodukčného“  

2. časť: tieto slová 

 
ods. 32 

1. časť: „poukazuje na to, že ak sa migranti naučia jazyk hostiteľskej krajiny, môže to 

výrazne zlepšiť ich kvalitu života a ich hospodársku a kultúrnu nezávislosť a tiež im 

to môže uľahčiť prístup k informáciám o ich právach v hostiteľskej spoločnosti; 

domnieva sa, že vyučovanie jazykov by mali zabezpečovať orgány hostiteľskej 

krajiny;“ 

2. časť: „odporúča, aby boli migranti zapojení do všetkých rozhodovacích procesov 

v sociálnej a politickej oblasti;“ 

 
ods. 35 

1. časť: Text ako celok okrem: „dostať zmluvu v jazyku, ktorému rozumejú, a“  

2. časť: tieto slová 

 
ods. 57 

1. časť: „žiada štáty, aby ratifikovali všetky medzinárodné zmluvy a dohovory týkajúce sa 

ľudských práv a uplatňovali normy týkajúce sa práv migrantov, ktoré sa nachádzajú 

v rôznych právnych nástrojoch vrátane hlavných medzinárodných nástrojov 

týkajúcich sa ľudských práv, ako aj v ďalších nástrojoch, v ktorých sa rieši 

problematika migrácie, akými sú Dohovor OSN z roku 1951 o právnom postavení 

utečencov a protokoly k nemu a Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých 

migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín;“ 

2. časť: „v tejto súvislosti sa domnieva, že skutočnosť, že tento medzinárodný dohovor 

neratifikovali členské štáty Únie, má nepriaznivý vplyv na politiky Únie v oblasti 

ľudských práv a jej deklarovaný záväzok dodržiavať nedeliteľnosť týchto práv;“ 

 
ods. 62 

1. časť: Text ako celok okrem: „boli práva migrantov a utečencov zahrnuté ako osobitný bod 

do programu“ 

2. časť: tieto slová 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_SK.doc 20 PE 593.069 

ods. 68 

1. časť: „uznáva úlohu a podiel občianskej spoločnosti v rámci politického dialógu;“ 

2. časť: „zdôrazňuje význam konzultácií s občianskou spoločnosťou v rámci všetkých 

vonkajších politík Únie s osobitným dôrazom na úplné zapojenie, transparentnosť 

a náležité šírenie informácií o všetkých politikách a procesoch súvisiacich 

s migráciou; pripomína potrebu posilniť účasť organizácií žien na riešení konfliktov 

na úrovni prijímania rozhodnutí a potrebu, aby sa utečenky, vysídlené ženy 

a migrantky primerane zapájali do prijímania rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú;“ 

3. časť: „vyzýva Komisiu a ESVČ, aby zvyšovali kapacitu vnútroštátnych inštitúcií tretích 

krajín pôsobiacich v oblasti ľudských práv, aby tak mohli zintenzívniť svoje úsilie 

o ochranu práv migrantov a bojovať proti neľudskému a ponižujúcemu 

zaobchádzaniu s migrantmi, ako aj proti nenávistným prejavom proti migrantom, 

ako sa uvádza v Belehradskej deklarácii, ktorú prijalo 32 vnútroštátnych 

ombudsmanov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv;“ 

 
ods. 76 

1. časť: „víta začlenenie migrácie do cieľov udržateľného rozvoja, konkrétne do cieľa č. 10, 

ktorý stanovuje rámec pre globálnu rozvojovú politiku do roku 2030; pripomína, že 

štáty sa zaviazali k spolupráci na medzinárodnej úrovni s cieľom „zaistiť bezpečnú, 

systematickú a legálnu migráciu, v rámci ktorej sa plne rešpektujú ľudské práva 

a humánne zaobchádzanie s migrantmi bez ohľadu na štatút migrácie, utečencov 

a vysídlených osôb“; poznamenáva, že nútené vysídlenie nie je len humanitárny, ale 

aj rozvojový problém, a že subjekty v humanitárnej a rozvojovej oblasti by preto 

mali byť lepšie skoordinované;“ 

2. časť: „domnieva sa, že plnenie cieľov udržateľného rozvoja je príležitosťou na posilnenie 

prístupu založeného na právach v azylovej a migračnej politike a na začlenenie 

migrácie do rozvojových stratégií; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo 

merateľné ukazovatele cieľov udržateľného rozvoja týkajúce sa migrácie 

a zhromažďovalo a uverejňovalo rozčlenené údaje o prístupe migrantov k dôstojnej 

práci, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, najmä v rozvojových krajinách 

určenia, s cieľom zlepšiť riadenie migrácie;“ 

 
ALDE: 

ods. 75 

1. časť: „žiada o odpustenie dlhu chudobných krajín s cieľom pomôcť im rozvíjať verejné 

politiky, ktoré zaručujú dodržiavanie ľudských práv;“ 

2. časť: „trvá na tom, že udržateľné riešenia dlhu vrátane noriem zodpovedného 

poskytovania a prijímania úverov sa musia zjednodušiť prostredníctvom 

viacstranného právneho rámca uplatniteľného na procesy reštrukturalizácie štátneho 

dlhu s cieľom zmierniť dlhovú záťaž a predísť neudržateľnému dlhu, aby boli 

vytvorené podmienky na ochranu ľudských práv v dlhodobom horizonte;“ 

 
ods. 81 

1. časť: „zdôrazňuje, že dohody s tretími krajinami musia sústreďovať pomoc na riešenie 

sociálnych, hospodárskych a politických kríz, ktoré vyvolávajú migráciu,“ 

2. časť: „čo by prispelo k zastaveniu migračných tokov k hraniciam Európskej únie;“ 

 
GUE/NGL: 

odôvodnenie H 

1. časť: Text ako celok okrem: „účinné mechanizmy dohľadu a kontroly príchodu a odchodu 

cudzích štátnych príslušníkov spolu s“ 

2. časť: tieto slová 
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odôvodnenie AD 

1. časť: Text ako celok okrem: „jednak migrantov, ktorí musia byť ochotní prispôsobiť sa 

hostiteľskej spoločnosti bez toho, aby sa nutne vzdali svojej pôvodnej kultúrnej 

identity, jednak“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 41 

1. časť: Text ako celok okrem: „spolu s USA a ďalšími medzinárodnými partnermi“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 88 

1. časť: Text ako celok okrem: „a podporuje posilnenie riadenia vonkajších hraníc Únie“ 

2. časť: tieto slová 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

ods. 89 

1. časť: „zdôrazňuje, že prevádzanie migrantov je späté s obchodovaním s ľuďmi 

a predstavuje významné porušenie ľudských práv;“ okrem: „prevádzanie migrantov 

je späté s“ a „a“ 

2. časť: „prevádzanie migrantov je späté s“ a „a“ 

3. časť: „pripomína, že rozšírenie misií ako EURONAVFOR MED je prostriedok, ako 

konkrétne bojovať proti prevádzačstvu migrantov; vyzýva Úniu, aby realizovala 

a zintenzívnila tento typ operácií;“ 
 

 

15. Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách 

Správa: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 370, 315, 12 

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 569, 54, 74 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 28 

1. časť: „víta nezáväzné iniciatívy súkromného sektora na zodpovedné riadenie 

dodávateľského reťazca, ktoré zaviedli útvary Komisie,“ 

2. časť: „ale zdôrazňuje, že nezáväzné iniciatívy súkromného sektora samy osebe nestačia; 

žiada o urýchlené prijatie záväzných a vymáhateľných pravidiel, príslušných sankcií 

a nezávislých monitorovacích mechanizmov;“ 

 
ods. 31 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila legislatívny návrh týkajúci sa 

kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím,“ 

2. časť: „keďže technológie vyrábané európskymi spoločnosťami stále spôsobujú 

porušovanie ľudských práv na celom svete;“ 
 

 

16. Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu 

Správa: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 2 2 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 353, 340, 6 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 557, 107, 28 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 527, 137, 35 

3 +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 364, 321, 12 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 507, 155, 33 

4/HPM + 542, 101, 47 

5/HPM + 495, 160, 33 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 327, 358, 11 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 629, 26, 43 

2/HPM + 516, 142, 38 

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPM + 528, 98, 70 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 460, 198, 39 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 33 ods. pôvodný text HPM + 560, 109, 23 

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 325, 369, 3 

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 578, 108, 11 

2/HPM + 337, 321, 28 

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 560, 131, 4 

ods. 49 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 49 3 viac ako 76 

poslancov 

EH + 326, 306, 63 

ods. 51 ods. pôvodný text OH +  

ods. 53 ods. pôvodný text OH +  

ods. 54 ods. pôvodný text HPM + 439, 199, 55 

ods. 55 ods. pôvodný text HPM + 439, 184, 67 

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 60 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 63 ods. pôvodný text OH +  

ods. 66 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 309, 358, 27 

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 70 4 viac ako 76 

poslancov 

EH + 354, 333, 5 

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 71 ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia A 1 viac ako 76 

poslancov 

EH + 347, 331, 15 

odôv. E ods. pôvodný text OH +  

odôv. F ods. pôvodný text OH +  

odôv. H ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 415, 223, 55 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: odseky 24 (tretia, štvrtá, piata časť), 24, 29, 54, 55 

ECR: ods. 11 

S&D: ods. 11, PN 2 

ENF: odseky 3 (druhá časť), 10 (druhá časť), 24 (druhá časť), 31, 32 (druhá časť), 33, 40, 

46 (druhá časť), 54, 55 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 11 

Verts/ALE: odôvodnenia E, F, H, odseky 27, 35, 49 

EFDD: odseky 51, 53, 63, 70, 71 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem: „dekarbonizácii, dlhodobej udržateľnosti hospodárstva“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 18 

1. časť: „zdôrazňuje, že tej stratégii by sa malo zahŕňať aj používanie LNG ako alternatívy 

k rozvoju plynárenskej distribučnej a prenosovej infraštruktúry v oblastiach, 

v ktorých to v súčasnosti nie je nákladovo efektívne;“ 

2. časť: „poznamenáva, že malé zariadenia na LNG môžu predstavovať optimálnu 

infraštruktúru na zvýšenie používania zemného plynu v oblastiach, kde investície do 

plynárenskej infraštruktúry nie sú ziskové, príkladom čoho môže byť väčšie 

využívanie plynu na výrobu tepla, ktorým sa obmedzujú tzv. emisie z nízkych 

zdrojov;“ 

 
ods. 29 

1. časť: „konštatuje, že hľadanie nákladovo efektívnych a environmentálne udržateľných 

riešení by malo byť kľúčovou zásadou pri dosahovaní optimálnej situácie na úrovni 

EÚ i regiónov“ 

2. časť: „a vyzýva Komisiu, členské štáty a vnútroštátne regulačné orgány, aby vyčlenili 

obmedzené, dostupné zdroje na rozvoj kritickej infraštruktúry s cieľom pritiahnuť 

súkromné investície do infraštruktúry LNG a prepojení;“ 

 
ods. 57 

1. časť: „zdôrazňuje, že treba zabezpečiť najvyššiu ochranu životného prostredia pri 

plánovaní, výstavbe a používanie LNG, ako aj pri využívaní vlastných rezerv 

a zdrojov, a rešpektovať medzinárodné pracovnoprávne normy v oblasti ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci; podčiarkuje potrebu zvýšiť informovanosť 

o environmentálnych, klimatických a sociálnych vplyvoch dovážaného LNG; 

zdôrazňuje potrebu zapojenia miestnych spoločenstiev a realistických hodnotení 

spotreby a v prípade výstavby plánovania nových infraštruktúr; zdôrazňuje potenciál 

prechodu na LNG z hľadiska ukončenie závislosti na námornej preprave uhlia;“ 

2. časť: „vyzýva EÚ, aby na tento účel poskytla finančnú podporu pre európske projekty;“ 

 
ods. 59 

1. časť: Text ako celok okrem: „CO2“ 

2. časť: toto slovo 

 
ods. 60 

1. časť: Text ako celok okrem: „úplné vykonávanie smernice 2014/94/EÚ o alternatívnych 

palivách vrátane vybudovania čerpacích staníc pre LNG vo všetkých koridoroch 

TEN-T a v námorných a vo vnútrozemských prístavoch, čím sa nahradia konvenčné 

palivá, ktoré viac znečisťujú životné prostredie; v tejto súvislosti však zdôrazňuje“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 61 

1. časť: „požaduje rozvoj námorných trás, najmä na súostroví Azory, ktoré by vzhľadom na 

svoju geografickú polohu mohlo slúžiť ako kľúčová čerpacia stanica na 

transatlantických trasách LNG; nalieha na Komisiu, aby na tento účel sprístupnila 

prostriedky na podporu európskych projektov;“ 

2. časť: „nalieha na Komisiu, aby na tento účel sprístupnila prostriedky na podporu 

európskych projektov;“ 

 
ods. 68 

1. časť: Text ako celok okrem: „môže nielen prispieť k cieľom politiky v oblasti zmeny 

klímy, ale tiež“ 

2. časť: tieto slová 

 
S&D: 

ods. 27 

1. časť: Text ako celok okrem: „sa prioritou stala“  

2. časť: tieto slová 

 
ods. 39 

1. časť: Text ako celok okrem: „zdôrazňuje, že by to nemalo predstavovať ďalšie zaťaženie 

pre priemysel;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 40 

1. časť: Text ako celok okrem: „trvalo“  

2. časť: tieto slová 

 
EFDD: 

ods. 25 

1. časť: Text ako celok okrem: „domnieva sa, že tento druh dobrovoľníckej regionálnej 

koordinácie je vysoko účinný, a víta podpornú úlohu Komisie v rámci týchto 

opatrení;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ENF: 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem: „lepšou koordináciou národných energetických politík, 

vytvorením skutočnej energetickej únie s jednotným energetickým trhom 

a spoločnou energetickou politikou, a tiež“ a „v tejto súvislosti sa domnieva, že 

ďalšia integrácia energetickej politiky by mala byť na prospech členských štátov, 

v súlade s cieľmi a medzinárodnými záväzkami EÚ, ako aj deklarovanými cieľmi, 

a nemala by byť v rozpore so záujmami členských štátov ani ich občanov; podporuje 

snahy o vytvorenie spoločnej pozície EÚ v rámci multilaterálnych energetických 

inštitúcií a rámcov;“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 10 

1. časť: „zdôrazňuje, že treba zvýšiť diverzifikáciu a flexibilitu plynárenskej sústavy EÚ,“ 

2. časť: „a tým prispieť k dosiahnutiu hlavného cieľa energetickej únie, ktorým sú bezpečné, 

odolné a konkurencieschopné dodávky plynu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

stratégiu zameranú na zníženie závislosti EÚ od plynu z dlhodobého hľadiska, čo 

odráža jej záväzok roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % pod úrovne 

z roku 1990,“ 

3. časť: „a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vnínamie energetickej efektívnosti ako 

najdôležitejšej zásady a postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá by významne 

znížilo závislosť EÚ od dovážaných fosílnych palív;“ 

 
ods. 30 

1. časť: „vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že dovoz plynu z Ruska bol v roku 2015 

o 7 % vyšší ako v roku 2014 a nad tým, že 41 % dovozu plynu z krajín mimo EÚ 

pochádzalo v roku 2015 z Ruska;“ 

2. časť: „zdôrazňuje kľúčovú úlohu LNG a zásobníkov plynu, popri zvyšovaní efektívnosti 

a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov, z hľadiska znižovania závislosti od 

ruského plynu;“ okrem: „kľúčovú“ a „z hľadiska znižovania závislosti od ruského 

plynu;“ 

3. časť: tieto slová 

 
ods. 32 

1. časť: Text ako celok okrem: „v rozpore s európskymi záujmami“  

2. časť: tieto slová 

 
ods. 46 

1. časť: Text ako celok okrem: „Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a“ a „aj 

v záujme podpory trhu s plynom, ktorý bude regulovaný, transparentný a dobre 

fungujúci;“ 

2. časť: tieto slová 

 
Verts/ALE, ENF: 

ods. 24 

1. časť: „zdôrazňuje, že rozsiahlejšie využívanie skladovacej kapacity Ukrajiny bude možné 

len vtedy, ak sa zabezpečí vhodný a stabilný obchodný a právny rámec a integrita 

infraštruktúry zásobovania na Ukrajine a za predpokladu zavedenia správnej úrovne 

plynových prepojení, aby mohla energia voľne prúdiť cez hranice bez fyzických 

prekážok; okrem toho zdôrazňuje, že keďže priemyselné odvetvie Ukrajiny závislé 

od plynu sa spamätá v krátkodobom horizonte,“ 

2. časť: „bude potrebné doviezť ďalšie dodávky plynu;“ 

3. časť: „domnieva sa, že“ 

4. časť: „EÚ by mala podporiť Ukrajinu pri prechode zo závislosti od ruského zemného 

plynu“ 

5. časť: „na LNG;“ 

 
Verts/ALE, S&D: 

ods. 66 

1. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty na vytvorenie stimulov na prepravu LNG po 

železnici, pretože sa tým na jednej strane zníži objem cestnej dopravy a na druhej 

strane to prispeje k ekologickej a bezpečnej preprave paliva,“ 

2. časť: „ktoré je udržateľné a má nízky obsah znečisťujúcich látok;“ okrem slov „ktoré je 

udržateľné a“ 

3. časť: tieto slová 
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17. Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe 

Správa: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 69 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 513, 148, 27 

ods. 72 ods. pôvodný text HPM + 500, 133, 40 

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 581, 59, 48 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: odseky 69 (druhá časť), 72 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 69 

1. časť: Text ako celok okrem: „na rybolov z brehu a na rekreačný rybolov“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

18. Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej 

a východnej Európe 

Správa: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPM - 129, 518, 41 

ods. 22 ods. pôvodný text HPM - 104, 545, 40 

ods. 32 ods. pôvodný text OH +  

ods. 33 ods. pôvodný text OH +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPM + 481, 147, 65 

ods. 56 ods. pôvodný text HPM + 568, 84, 40 

odôv. E ods. pôvodný text OH +  

odôv. G ods. pôvodný text HPM - 117, 539, 37 

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 532, 142, 16 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: odôv. G, odseky 2, 22 

Verts/ALE: odôv. G, odseky 22, 34, 56 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D, PPE: odôvodnenie G, odseky 2, 22 

Verts/ALE: odôv. E, odseky 2, 32, 33 
 

 

19. Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva 

Správa: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 1 ENF HPM - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

ods. 3 5 GUE/NGL  -  

od odseku 3 6 GUE/NGL HPČ   

1 -  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 506, 161, 22 

od odseku 6 7 GUE/NGL HPČ   

1 -  

2 -  

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 518, 145, 25 

ods. 20 zarážka 1-3 ods. pôvodný text HPM + 478, 192, 17 

ods. 20 zarážka 4 2rev PPE EH + 352, 287, 48 

ods. pôvodný text HPM ↓  

ods. 20 zarážka 5 ods. pôvodný text HPM + 480, 176, 29 

ods. 20 od zarážky 5 8 GUE/NGL  -  

ods. 20 zarážky 6-7 ods. pôvodný text HPM + 458, 205, 25 

odôv. N 3 GUE/NGL  -  

Príloha, posledná 

citácia 

ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie uznesenie (text ako celok) HPM + 405, 171, 39 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1, ods. 5, 11, 20 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: príloha, posledná citácia 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

PN 6 

1. časť: „vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti a demokratickej 

zodpovednosti, ktorý je príznačný pre Euroskupinu;“ 

2. časť: „odporúča, aby sa pakt EÚ o demokracii, právnom štáte a základných právach 

vzťahoval aj na Euroskupinu;“ 

 
PN 7 

1. časť: Text ako celok okrem: „vo svojom návrhu týkajúcom sa paktu EÚ o demokracii, 

právnom štáte a základných právach“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

Jiří Maštálka stiahol svoj podpis z PN, ktoré predložila skupina GUE/NGL. 

 


