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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. Insolvenčné konania a insolvenční správcovia ***I 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 624, 30, 32 

 

 

2. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod 

v oblasti textilu *** 

Odporúčanie: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod 

v oblasti textilu (uznesenie) 

Správa: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 567, 68, 69 

 

 

4. Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) *** 

Odporúčanie: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 544, 114, 44 
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5. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti 

Skagerrak *** 

Odporúčanie: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti 

Skagerrak (uznesenie) 

Správa: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 638, 10, 49 

 

 

7. Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Europolom * 

Správa: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 544, 99, 66 

 

 

8. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive 

Správa: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných 
hlasov) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 18 4 GUE/NGL HPM - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL HPM - 275, 414, 15 

od odôvodnenia F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 613, 82, 12 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 4, 5 
 

 

9. Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1 ENF HPM - 69, 629, 8 

Pozícia Rady vyhlásená za schválenú 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1 
 

 

 

10. Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (potrebná kvalifikovaná väčšina) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

HPM - 330, 354, 23 

článok 4 od odseku 4 4 S&D HPM - 333, 349, 24 

článok 4 ods. 6 9 GUE/NGL HPM - 150, 530, 25 

článok 8, od odseku 2 10 GUE/NGL HPM - 128, 530, 48 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. 7 5 GUE/NGL HPM - 127, 525, 47 

odôv. 13 6 GUE/NGL HPM - 151, 515, 29 

odôv. 14 7 GUE/NGL HPM - 159, 517, 29 

Pozícia Rady vyhlásená za schválenú 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 

S&D: PN 4 

Verts/ALE: PN 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: PN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: PN 3 
 

 

 

11. Jednotný európsky železničný priestor ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (potrebná kvalifikovaná 

väčšina) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

pozície Rady 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

HPM - 250, 459, 1 

článok 1 od odseku 2 5 GUE/NGL HPM - 161, 485, 49 

článok 11 od odseku 2 6 GUE/NGL HPM - 168, 524, 9 

od článku 11 7V GUE/NGL HPM - 191, 495, 22 

8V GUE/NGL HPM - 189, 493, 25 

článok 56 ods. 3 od 

pododseku 2 

9 GUE/NGL HPM - 183, 487, 28 

článok 56 od odseku 3 10 GUE/NGL HPM - 247, 454, 6 

článok 56 od odseku 

12 

11 GUE/NGL HPM - 166, 506, 34 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

článok 63 ods. 1 

podods. 2 

12V GUE/NGL  -  

článok 63 ods. 1 

podods. 3 

13V GUE/NGL  -  

Pozícia Rady vyhlásená za schválenú 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 

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

GUE/NGL: PN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: PN 3 
 

 

12. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I 

Správa: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok 157 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 546, 140, 22 

 

Iné 

Správa bola vrátená výboru na schôdzi 8. marca 2016 (článok 61 ods. 2 rokovacieho poriadku). 

PN 157 nahrádza PN, ktoré boli prijaté počas tejto schôdze. 
 

 

13. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Juhan Parts 

Správa: Bart Staes (A8-0375/2016) (tajné hlasovanie, článok 182 odsek 1 rokovacieho poriadku) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

vymenovanie Juhana 

Partsa 

 + 488, 133, 88 

 

 

 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_SK.docx 7 PE 596.793 

14. Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ * 

Správa: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-5 

7-10 

výbor  +  

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 3 

ods. 1 písm. g) 

16V Verts/ALE EH + 349, 343, 13 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 3 

ods. 2 od písmena f) 

24 S&D HPM - 261, 408, 43 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 4 

nadpis a ods. 1 

21 S&D HPM - 279, 372, 58 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 4 

ods. 1 od písmena i) 

25 S&D HPM - 264, 398, 44 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 4 

odseky 2 a 3 

17 Verts/ALE  -  

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 8 

úvod 

20 Verts/ALE EH + 353, 346, 7 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 8 

od písmena j) 

22 S&D HPM - 326, 345, 37 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 

21 písm. b) 

26 GUE/NGL HPČ   

1 -  

2 -  

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 

21 od písmena i) 

6 výbor HPČ   

1/HPM + 666, 17, 27 

2/HPM - 315, 322, 65 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 

22 ods. 3 

11 Verts/ALE  -  

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 

24 ods. 2 podods. 1 

13 Verts/ALE  -  

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 

24 ods. 3 podods. 1 

12 Verts/ALE  -  

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 

24 ods. 3 podods. 2 

14 Verts/ALE EH - 302, 393, 11 

Rozhodnutie 

2008/376/ES článok 

24 od odseku 3 

15 Verts/ALE EH + 403, 302, 5 

Rozhodnutie 

2008/376/ES príloha, 

tabuľka 1 

18 Verts/ALE HPM - 299, 360, 50 

Rozhodnutie 

2008/376/ES príloha, 

tabuľka 2 

19 Verts/ALE HPM - 291, 359, 48 

od odôvodnenia 1 23 S&D HPM - 260, 413, 20 

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 562, 103, 45 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: PN 6, 18, 19, 21 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane ďalších podporných opatrení na zabezpečenie 

ich kontinuity a dlhodobej realizovateľnosti“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 26 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a dlhodobej realizovateľnosti“ 

2. časť: tieto slová 
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15. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej 

únie v tejto oblasti za rok 2015 

Správa: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 10 1 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 261, 388, 58 

ods. 35 ods. pôvodný text HPM + 464, 212, 23 

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 686, 16, 3 

2/HPM + 510, 176, 19 

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 386, 239, 84 

ods. 44 ods. pôvodný text OH +  

ods. 45 ods. pôvodný text OH +  

ods. 50 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 52 ods. pôvodný text OH +  

ods. 55 ods. pôvodný text OH -  

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 364, 326, 11 

ods. 58 ods. pôvodný text OH +  

ods. 60 ods. pôvodný text OH +  

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 63 ods. pôvodný text OH +  

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 78 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 87 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 89 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 96 ods. pôvodný text OH +  

ods. 98 ods. pôvodný text OH -  

ods. 104 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 108 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 109 ods. pôvodný text OH +  

ods. 117 ods. pôvodný text OH +  

ods. 119 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 124 ods. pôvodný text OH +  

ods. 126 ods. pôvodný text OH +  

ods. 129 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 136 ods. pôvodný text OH +  

ods. 140 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 141 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 148 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 626, 33, 45 

2/HPM + 382, 281, 31 

odôv. U ods. pôvodný text OH +  

odôv. AG ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. AM ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 337, 356, 15 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 463, 115, 113 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: odseky 35, 36 

PPE: odseky 40 (druhá časť), 148, PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 55 

PPE: odseky 63, 96, 124, 126 

S&D: odseky 55, 56, 98, 148 

ENF: odseky 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, odôv. U 

ALDE: odseky 98, 140 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 36 

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

predstavuje vážne porušenie ľudských práv;“ 

2. časť: „pripomína, že misie SBOP, napríklad operácia námorné sily pod vedením EÚ – 

operácia Sofia v Stredozemí (EUNAVFOR MED), sú účinným spôsobom, ktorým 

možno riešiť problém prevádzačstva migrantov; vyzýva EÚ, aby aj naďalej 

organizovala a zintenzívnila operácie tohto druhu;“ 

 
ods. 56 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „že na zvýšenie efektívnosti readmisií a na zabezpečenie 

koherentnosti návratov na európskej úrovni bude nevyhnutné prijať nové“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 64 

1. časť: „osobitné“ a „deradikalizáciu a“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 87 

1. časť: „“opätovne zdôrazňuje, že je potrebné upriamiť pozornosť na osobitný charakter 

malých a stredných podnikov, ktoré fungujú najmä na miestnej a regionálnej úrovni 

v rámci konkrétnych odvetví; nazdáva sa preto, že je nevyhnutné, aby politiky Únie 

v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov vrátane národných akčných plánov pre 

sociálnu zodpovednosť podnikov náležite zohľadňovali konkrétne požiadavky 

malých a stredných podnikov,“ 

2. časť: „boli v súlade so zásadou „najskôr myslieť na malých“ a uznávali neformálny a 

intuitívny prístup malých a stredných podnikov k sociálnej zodpovednosti podnikov; 

opäť odmieta všetky iniciatívy, ktoré by mohli malým a stredným podnikom 

spôsobiť administratívne alebo finančné ťažkosti, a podporuje opatrenia umožňujúce 

malým a stredným podnikom realizovať spoločné opatrenia;“ 

 
ods. 140 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „na prípravu nových medzinárodných záväzných 

pravidiel, ktorých cieľom by bolo znovu prispôsobiť MHP novej realite vojen,“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE: 

ods. 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „(prostredníctvom stratégií v oblasti ľudských práv 

týkajúcich sa posilňovania a ochrany práv LGBTI osôb, ktoré sú na tento účel 

nevyhnutné)“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 40 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „odsudzuje skutočnosť, že kreslá v UNHRC sú často 

obsadené krajinami s preukázateľnou bilanciou závažného porušovania ľudských 

práv, a vyzýva členské štáty EÚ, aby zverejnili svoje hlasovanie týkajúce sa 

UNHRC;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 89 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a ktoré by mali byť podmienkou uzatvorenia dohody 

ako jej základná súčasť“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 104 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a o ochranu sexuálnych a reprodukčných práv“, 

„vrátane bezpečného umelého prerušenia tehotenstva“ a „a bezpečnému umelému 

prerušeniu tehotenstva“ 

2. časť: „a o ochranu sexuálnych a reprodukčných práv“ 

3. časť: „vrátane bezpečného umelého prerušenia tehotenstva“ a „a bezpečnému umelému 

prerušeniu tehotenstva“ 

 
ods. 141 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva členské štáty, aby zvážili prijatie väzňov z 

Guantánama v EÚ;“ 

2. časť: tieto slová 

 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_SK.docx 14 PE 596.793 

odôvodnenie AG 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane osôb LGBTI“  

2. časť: tieto slová 

 

S&D: 

ods. 129 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „národnostných“,  „národnostnej“ a „národnostným“  

2. časť: tieto slová 

 

ENF: 

ods. 51 

1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné posilniť spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu v 

záujme zjednodušenia štruktúrovaného riadenia migračných tokov aj opatrení na 

riešenie základných príčin vysťahovalectva; zdôrazňuje, že je nevyhnutné bojovať 

proti skupinám zapojeným do prevádzačstva migrantov;“ 

2. časť: „poukazuje na to, že EÚ musí nabádať príslušné krajiny, aby podpísali Palermský 

protokol proti prevádzačstvu migrantov; pripomína záväzky dohodnuté na samite vo 

Vallette;“ 

 
ods. 78 

1. časť: „vyjadruje znepokojenie nad všetkými pokusmi použiť financovanie vyčlenené na 

opatrenia na boj s chudobou a posilnenie rozvoja, ktoré tiež zaisťujú dosiahnutie 

praktických vplyvov politík, ktorých konečným cieľom je dodržiavanie ľudských 

práv, na účely, ktoré nesúvisia s rozvojom; pripomína, že cieľom rozvojovej pomoci 

by malo byť odstraňovanie chudoby a nemala by byť len nástrojom zameraným na 

kontrolu migrácie, a pripomína dôležitosť cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 16 v 

oblasti mieru, spravodlivosti a silných inštitúcií na realizáciu zlepšení v oblasti 

ľudských práv a účinnej demokratickej správy, je presvedčený, že na zaistenie 

transparentnosti pomoci EÚ a zodpovednosti prijímajúcich krajín by sa mala do 

všetkých rozvojových programov začleniť protikorupčná doložka a že medzi 

kľúčové ciele všetkých vonkajších politík EÚ by mali patriť posilňovanie právneho 

štátu, riadna správa vecí verejných, inštitucionálne kapacity s rozpočtovou 

podporou, demokratická účasť a zastupiteľské rozhodovanie, stabilita, sociálna 

spravodlivosť a inkluzívny a udržateľný rast, umožňujúce spravodlivé prerozdelenie 

vytvoreného bohatstva;“ 

2. časť: „varuje pred populizmom, extrémizmom a zneužívaním ústavy, ktoré legitimizujú 

porušovanie ľudských práv;“ 
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ALDE: 

ods. 119 

1. časť: „vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že rýchlo rastúca hrozba antimikrobiálnej 

rezistencie sa pravdepodobne stane najčastejšou celosvetovou príčinou smrti, pričom 

postihuje najmä zraniteľné a bezbranné osoby v rozvojových krajinách; vyzýva 

Komisiu, aby bezodkladne vypracovala skutočne účinnú stratégiu verejného 

zdravia,“ 

2. časť: „ktorá bude zahŕňať: – stanovenie príčin chorôb, diagnostiku a spôsoby šírenia 

rezistentných baktérií prostredníctvom cestovného ruchu a obchodu,  

– stanovenie optimálnych opatrení núdzovej reakcie na medzinárodnej, národnej a 

regionálnej úrovni v nadväznosti na výskyt nezadržateľne sa šíriacich baktérií a 

jednotnú a koordinovanú prípravu takýchto opatrení,  

– vypracovanie najprísnejších predpisov so zameraním na objem o používaní 

antibiotík vo všetkých regiónoch sveta v kombinácii s primeranými a účinnými 

vykonávacími opatreniam;  

– vypracovanie a vykonávanie doposiaľ najväčšieho informačného programu 

týkajúceho sa hrozby antimikrobiálnej rezistencie s využitím všetkých zdrojov a 

najmä sociálnych médií;“ 

 
odôv. AM 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „najzákladnejšie ľudské práva“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE, ENF: 

ods. 50 

1. časť: „zdôrazňuje, že konflikty, vojny, zlyhania vlády a nedostatočné rešpektovanie 

ľudských práv a demokracie sú hlavnými príčinami migrácie a vysídľovania;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že hostiteľské krajiny by mali zaručiť úplný prístup k bezplatným a 

kvalitným službám v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti vrátane 

sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ako aj prístup na trh práce a k bývaniu, 

ktoré zodpovedá potrebám utečencov; zdôrazňuje, že vôľa migrantov a utečencov 

integrovať sa je spolu s primeranými politikami v oblasti sociálneho zabezpečenia 

kľúčom k integrácii; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie na podporu Libanonu 

a Jordánska, ktoré sú útočiskom bezprecedentného počtu utečencov, ktorí často čelia 

početným prípadom ohrozenia;“ okrem slov: „a práv“ 

3. časť: „a práv“ 

 
ods. 61 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby dodržiavali a plne vykonávali prijatý spoločný azylový 

balík EÚ a spoločné právne predpisy v oblasti migrácie, najmä na ochranu 

zraniteľných žiadateľov o azyl, ako sú deti, ženy, staršie osoby a osoby LGBTI, pred 

násilím a diskrimináciou v priebehu azylového konania, a aby sa členským štátom 

poskytlo vhodné školenie na vykonávanie vhodných a citlivých konaní; vyzýva 

členské štáty, aby sa zapojili do programov presídľovania, umožnili zlučovanie rodín 

a vydávali humanitárne víza;“ okrem slov: „a osoby LGBTI“ 

2. časť: „a osoby LGBTI“ 

3. časť: „zdôrazňuje dôležitosť prekonávania administratívnych a politických prekážok, 

ktoré bránia urýchlenému vykonávaniu záväzkov týkajúcich sa premiestňovania; 

domnieva sa, že bezpečný návrat osôb, ktoré na základe individuálneho posúdenia 

žiadosti nie sú oprávnené na ochranu v Únii, sa musí realizovať;“ 
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ods. 108 

1. časť: „víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2242, na základe ktorej sa ženy 

stávajú ústredným prvkom v rámci celého úsilia o riešenie globálnych výziev, a 

podporuje jej vykonávanie, pričom zároveň vyzýva na ďalšie úsilie s cieľom 

začleniť problematiku žien, mieru a bezpečnosti do všetkých rozličných aspektov 

udržiavania mieru; zdôrazňuje význam rovnocennej, plnej a aktívnej účasti žien na 

predchádzaní konfliktom a ich riešení a v procese mierových rokovaní a budovania 

mieru;“ 

2. časť: „odporúča, aby sa zaviedol systém kvót s cieľom stanoviť spôsob podpory účasti 

žien na všetkých politických úrovniach;“ 

 
ods. 148 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „kresťania sú v súčasnosti najviac prenasledovanou a 

zastrašovanou náboženskou skupinou v krajinách na celom svete vrátane Európy, 

kde sú kresťanskí utečenci pravidelne vystavovaní nábožensky motivovaným 

prenasledovaním, a“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE, ALDE: 

ods. 108 

1. časť: „víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2242, na základe ktorej sa ženy 

stávajú ústredným prvkom v rámci celého úsilia o riešenie globálnych výziev, a 

podporuje jej vykonávanie, pričom zároveň vyzýva na ďalšie úsilie s cieľom 

začleniť problematiku žien, mieru a bezpečnosti do všetkých rozličných aspektov 

udržiavania mieru; zdôrazňuje význam rovnocennej, plnej a aktívnej účasti žien na 

predchádzaní konfliktom a ich riešení a v procese mierových rokovaní a budovania 

mieru;“ 

2. časť: „odporúča, aby sa zaviedol systém kvót s cieľom stanoviť spôsob podpory účasti 

žien na všetkých politických úrovniach;“ 

 

Verts/ALE, ALDE: 

ods. 148 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „kresťania sú v súčasnosti najviac prenasledovanou a 

zastrašovanou náboženskou skupinou v krajinách na celom svete vrátane Európy, 

kde sú kresťanskí utečenci pravidelne vystavovaní nábožensky motivovaným 

prenasledovaním, a“ 

2. časť: tieto slová 
 

 

16. Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

Správa: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 14 GUE/NGL HPM - 69, 616, 15 

ods. pôvodný text HPM + 498, 98, 111 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 450, 184, 70 

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 514, 140, 48 

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 559, 120, 27 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 593, 66, 50 

2 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPM + 508, 127, 70 

ods. 17 15 GUE/NGL HPM - 127, 558, 20 

ods. pôvodný text HPM + 544, 142, 19 

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 479, 140, 76 

ods. 19 16V GUE/NGL HPM - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 432, 255, 18 

2/HPM + 407, 261, 26 

3/HPM + 505, 169, 17 

ods. 20 17V GUE/NGL HPM - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 473, 188, 44 

2/HPM + 438, 235, 23 

ods. 13 3 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 25 5 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPM + 422, 262, 22 

ods. 27 18V GUE/NGL HPM - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPM + 389, 248, 69 

od odseku 27 19 GUE/NGL HPM - 116, 529, 53 

od odseku 28 9 Verts/ALE  +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPM + 489, 135, 73 

ods. 33 ods. pôvodný text OH +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

ods. 47 11 Verts/ALE  -  

ods. 51 ods. pôvodný text HPM + 520, 133, 51 

ods. 62 ods. pôvodný text HPM + 484, 172, 41 

ods. 64 ods. pôvodný text HPM + 480, 162, 51 

od odseku 65 13 Verts/ALE  -  

citácia 7 ods. pôvodný text OH +  

citácia 10 ods. pôvodný text OH +  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 349, 327, 28 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. E ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 433, 174, 93 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: odseky 1, 7, 10, 12 (prvá časť), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: PN 14, 15, 16, 17, 18, 19 a ods. 3, 14, 30 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 27 

EFDD: odôvodnenie E 

Verts/ALE: odseky 20, 30 

ENF: odseky 10, 33, 35, citácie 7, 10, odôv. E 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 12 

1. časť: „upozorňuje na to, ako nedávne krízy poukázali na obmedzené možnosti OSN; 

„vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa zo všetkých síl usilovali o reformu 

Bezpečnostnej rady,“ 

2. časť: „najmä so zreteľom na zrušenie práva veta v prípade masových ukrutností;“ 

 
ods. 13 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia, ESVČ, EDA a členské štáty ešte v 

plnej miere nesplnili komplexné úlohy vyplývajúce zo zasadnutí Rady pre 

zahraničné veci z novembra 2013 a Európskej rady z rokov 2013 a 2015; vyzýva 

VP/PK a komisárku pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, aby skôr, než 

navrhnú nové úlohy, predložili Parlamentu posúdenie plnenia predchádzajúcich 

rozhodnutí; vyzýva na urýchlenie prebiehajúcej práce na európskom obrannom 

akčnom pláne a úsilia, ktoré Komisia vyvíja s cieľom maximalizovať obrannú 

spoluprácu,“ 

2. časť: „a to aj prostredníctvom stimulov v politických oblastiach, ako je politika 

vnútorného trhu, verejného obstarávania, výskumu, dopravy, kozmického priestoru, 

kybernetiky, energetiky a priemyslu; berie na vedomie návrh francúzskeho 

prezidenta na zriadenie európskeho fondu pre bezpečnosť a obranu a podporuje 

rozvoj nových a inovatívnych finančných a investičných projektov, a to aj 

prostredníctvom Európskej investičnej banky a verejno-súkromných partnerstiev;“ 

 

S&D: 

ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vytvorenia trvalého civilno-vojenského veliteľstva na 

politickej strategickej úrovni, s rovnako dôležitým útvarom pre plánovanie a vedenie 

vojenských operácií (MPCC) a útvarom pre plánovanie a vedenie civilných operácií 

(CPCC), čo by skvalitnilo strategické a operačné plánovanie počas celého 

plánovacieho cyklu, posilnilo civilno-vojenskú spoluprácu a zlepšilo schopnosť EÚ 

pohotovo reagovať na krízy;“ 

2. časť: tieto slová 
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odôv. C 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „masívneho prílivu utečencov“ 

2. časť: tieto slová 

 

Verts/ALE, ENF: 

ods. 19 

1. časť: „je presvedčený o tom, že vzhľadom na už aj tak nedostatočne financovaný rozpočet 

EÚ, ďalšie úsilie týkajúce sa operácie, administratívne náklady, prípravné akcie a 

pilotné projekty v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky sú takisto 

potrebné dodatočné finančné prostriedky zo strany členských štátov, ako aj snahy o 

posilnenie synergií; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na riešenie rozpočtových 

potrieb v oblasti čoraz väčších bezpečnostných výziev využili súčasné 

preskúmanie/revíziu viacročného finančného rámca (VFR); vyzýva členské štáty, 

aby zvýšili výdavky na obranu a tak splnili ciele NATO týkajúce sa kapacít, podľa 

ktorých sa vyžadujú výdavky na obranu na úrovni minimálne dvoch percent HDP;“ 

okrem slov: „sú takisto potrebné dodatočné finančné prostriedky zo strany členských 

štátov“ 

2. časť: „sú takisto potrebné dodatočné finančné prostriedky zo strany členských štátov“ 

3. časť: „zdôrazňuje, že lepšia koordinácia a obmedzenie prekrývajúcich sa činností EÚ a 

členských štátov by umožnili úspory a presun prostriedkov;“ 

 
ods. 34 

1. časť: „zastáva názor, že nastal čas vytvoriť novú, realistickejšiu stratégiu pre vzťahy EÚ s 

Ruskom založenú na presvedčivých odstrašujúcich opatreniach, ako aj na dialógu v 

oblastiach spoločného záujmu, ako sú boj proti terorizmu, nešírenie zbraní a obchod; 

zároveň zdôrazňuje, že je dôležité investovať viac do spolupráce s ruskou 

občianskou spoločnosťou a do jej podpory s cieľom posilniť dlhodobý základ 

vzťahov medzi EÚ a Ruskom;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že v reakcii na ďalšiu ruskú agresiu na Ukrajine boli potrebné sankcie, 

ktoré sa ukázali ako účinný prostriedok na jej zamedzenie; pripomína, že zrušenie 

súvisiacich sankcií je podmienené úplným vykonávaním dohôd z Minska; plne 

podporuje zavedenie reštriktívnych opatrení EÚ voči jednotlivcom a podnikom v 

Rusku ako reakciu na nezákonné pripojenie Krymu a svojvoľnú destabilizáciu 

Ukrajiny a trvá na tom, že EÚ by mala ponechať otvorenú možnosť ďalších 

postupných sankcií, najmä proti technologicky vyspelým produktom v sektoroch 

ropy a zemného plynu, IT a zbrojenia, ak bude Rusko naďalej porušovať 

medzinárodné právo;“ 
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3. časť: „domnieva sa, že je v spoločnom záujme EÚ a Ruska dosiahnuť lepší vzťah, a to za 

predpokladu, že sa uplatňuje medzinárodné právo;“ 

 

EFDD, ENF: 

ods. 34 

1. časť: „zastáva názor, že nastal čas vytvoriť novú, realistickejšiu stratégiu pre vzťahy EÚ s 

Ruskom založenú na presvedčivých odstrašujúcich opatreniach, ako aj na dialógu v 

oblastiach spoločného záujmu, ako sú boj proti terorizmu, nešírenie zbraní a obchod; 

zároveň zdôrazňuje, že je dôležité investovať viac do spolupráce s ruskou 

občianskou spoločnosťou a do jej podpory s cieľom posilniť dlhodobý základ 

vzťahov medzi EÚ a Ruskom;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že v reakcii na ďalšiu ruskú agresiu na Ukrajine boli potrebné sankcie, 

ktoré sa ukázali ako účinný prostriedok na jej zamedzenie; pripomína, že zrušenie 

súvisiacich sankcií je podmienené úplným vykonávaním dohôd z Minska; plne 

podporuje zavedenie reštriktívnych opatrení EÚ voči jednotlivcom a podnikom v 

Rusku ako reakciu na nezákonné pripojenie Krymu a svojvoľnú destabilizáciu 

Ukrajiny a trvá na tom, že EÚ by mala ponechať otvorenú možnosť ďalších 

postupných sankcií, najmä proti technologicky vyspelým produktom v sektoroch 

ropy a zemného plynu, IT a zbrojenia, ak bude Rusko naďalej porušovať 

medzinárodné právo;“ 

3. časť: „domnieva sa, že je v spoločnom záujme EÚ a Ruska dosiahnuť lepší vzťah, a to za 

predpokladu, že sa uplatňuje medzinárodné právo;“ 
 

Iné 

Skupina Verts/ALE vzala späť svoje PN 4, 6, 8, 10 a 12. 
 

 

17. Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch 

Správa: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)12-14(VOT)_SK.docx 22 PE 596.793 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

ods. 25 1 spravodajca  +  

ods. pôvodný text OH ↓  

od odseku 26 2 spravodajca  +  

ods. 31 ods. pôvodný text OH +  

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 37 ods. pôvodný text OH +  

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 49 ods. pôvodný text OH +  

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 62 ods. pôvodný text OH +  

ods. 63 ods. pôvodný text OH +  

odôv. B ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. F ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. G ods. pôvodný text HPM + 647, 9, 36 

odôv. K ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3 +  

odôv. L ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 445, 148, 89 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: odôv. G 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odseky 34, 37, 39 

ECR: odseky 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: odseky 4, 15, 34, 63 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôv. B 

1. časť: „keďže poľnohospodárstvo musí zvládnuť hlavné výzvy rastu svetovej populácie“ 

2. časť: „pričom veľká časť obyvateľstva planéty je podvyživená a nestálosť 

poľnohospodárskych trhov, zmeny vo výrobe a nerovnováha medzi ponukou a 

dopytom sa budú aj naďalej zvyšovať;“ 

 
odôv. F 

1. časť: „keďže každý región na svete má vlastné výrobné modely, ako aj zavedené rôzne 

opatrenia so zreteľom na životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, čo 

môže mať vážne dôsledky na pomer výrobných nákladov a ceny,“ 

2. časť: „a keďže európski poľnohospodári by mali byť schopní konkurovať na svetovom 

trhu;“ 

 

ECR: 

ods. 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „globalizácia a sofistikovanosť poľnohospodárskych 

trhov“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 4 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „značný a“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 59 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „záväzným“  

2. časť: toto slovo 
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odôv. K 

1. časť: „keďže poľnohospodárske trhy, ako východiskový bod ponuky a dopytu, sú vo 

svojej podstate nestabilné, a keďže prítomnosť finančných subjektov má tendenciu 

posilniť túto nestabilitu a obmedzená pružnosť celosvetového dopytu po potravinách 

a dodávky poľnohospodárskych výrobkov prispievajú k zvýšeniu vplyvu skutočnej 

alebo vnímanej nerovnováhy na účastníkov trhu,“ okrem slov: „a keďže prítomnosť 

finančných subjektov má tendenciu posilniť túto nestabilitu“ 

2. časť: „a keďže prítomnosť finančných subjektov má tendenciu posilniť túto nestabilitu“ 

3. časť: „pričom niekedy majú šokujúci vplyv na ceny poľnohospodárskych výrobkov;“ 

 
odôv. L 

1. časť: „keďže financializácia celosvetového hospodárstva a sprievodná špekulácia by 

mohli mať vplyv na poľnohospodárske trhy a môžu prispieť k zvýšeniu ich 

nerovnováhy a k výkyvom cien“ 

2. časť: „poľnohospodárskych surovín používaných jednoducho ako finančné aktíva; strašné 

nepokoje vyvolané hladom v roku 2008 preukázali, že táto nadmerná financializácia 

môže byť ničivá a eticky odsúdeniahodná, ak to ohrozuje potravinovú bezpečnosť 

najchudobnejších, najmenej dobre živených ľudí na tejto planéte;“ 

 

Verts/ALE: 

ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „čo prináša hrozbu“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 39 

1. časť: „rovnako vyzýva Komisiu, aby prijala iniciatívy na poskytnutie stimulov na 

vytvorenie takýchto fondov“ 

2. časť: „pričom treba zaručiť, aby akýkoľvek budúci systém riadenia rizík bol v súlade a v 

prípade potreby dopĺňal systémy poistenia prijaté členskými štátmi na vnútroštátnej 

úrovni;“ 
 


