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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. Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité 

Správa: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Ortuť ***I 

Správa: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 103 výbor HPM + 663, 8, 28 

Vyhlásenie 104 výbor  +  

Vyhlásenie 105 výbor  +  

Návrh legislatívneho aktu * 

Text ako celok 103 výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-58 

62-102 

výbor  ↓  

článok 10 ods. 1 103ZČ výbor  ↓  

106 EFDD HPM ↓  

59 výbor  ↓  

Článok 10 od odseku 1 107 EFDD HPM ↓  

103ZČ výbor  ↓  

60 výbor  ↓  

108 EFDD HPM ↓  

103ZČ výbor  ↓  

61 výbor  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 106, 107, 108 
 

Iné: 

PN 109 až 111 boli zrušené. 

* Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu navrhnúť, aby 

sa pristúpilo k hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho aktu. Parlament hlasuje o 

tomto prípadnom návrhu (článok 59 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku). 
 

 

 

3. Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I 

Správa: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 32 výbor HPM + 646, 39, 13 

 

 

Iné: 

Správa bola 8. júla 2015 vrátená výboru na medziinštitucionálne rokovania. 
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4. Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I 

Správa: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

HPM - 123, 562, 14 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 107 výbor HPM + 491, 178, 28 

Spoločné vyhlásenie 108/rev výbor  +  

Návrh legislatívneho aktu * 

Text ako celok 107 výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

výbor  
↓ 

 

Článok 2 ods. 2 41 výbor  
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Článok 4 ods. 1 141 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

Článok 4 ods. 2 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

43 výbor  
↓ 

 

130 EFDD HPM 
↓ 

 

článok 4 odsek 2 od 

odseku 4 

142 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

článok 5 ods. 1, úvod 121 EFDD  
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

článok 5 ods. 2 ods. 1 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

143 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

56 výbor  
↓ 

 

Článok 5 ods. 3 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

Článok 5b 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

Článok 6 136V EFDD HPM 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

Článok 6 ods. 3 107ZČ výbor  
↓ 

 

61 výbor  
↓ 

 

62 výbor  
↓ 

 

63 výbor  
↓ 

 

článok 6 od odseku 3 144 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

145 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

148 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_SK.docx 6 PE 601.334 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Článok 7 149 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

64-65 výbor  
↓ 

 

Článok 10 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

150 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

67 výbor  
↓ 

 

Článok 10b ods. 2 153 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

107ZČ výbor  
↓ 

 

Článok 10b ods. 3 107ZČ výbor  
↓ 

 

154 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

Článok 10c 75 výbor  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE  

viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

Článok 12 ods. 2 156 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

81 výbor  
↓ 

 

Článok 13 ods. 4 84 výbor  
↓ 

 

157 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

Článok 13a 131 EFDD  
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

86 výbor  
↓ 

 

Článok 16a 146 EFDD HPM 
↓ 

 

88 výbor  
↓ 

 

Článok 17 114 ALDE  
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

89 výbor  
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória A 

133V EFDD HPM 
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória A, ods. 6 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

158 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

91= 

115= 

výbor 

ALDE 

 
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória A, od odseku 

6 

92 výbor  
↓ 

 

159 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória A, ods. 7 

107ZČ výbor  
↓ 

 

93+94 výbor  
↓ 

 

160 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória A, ods. 8 

107ZČ výbor  
↓ 

 

95 výbor  
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória B, ods. 7 

147V EFDD HPM 
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

161 viac ako 38 

poslancov 

HPM 
↓ 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

príloha I, časť II, 

kategória C, ods. 5 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

162 viac ako 38 

poslancov 

HPM 
↓ 

 

99 výbor  
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória C, ods. 6 

117V= 

163V= 

100V= 

ALDE  

viac ako 38 

poslancov 

výbor 

HPM 
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

príloha I, časť II, 

kategória D 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

príloha I, časť III 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

164 viac ako 38 

poslancov 

HPM 
↓ 

 

Odôvodnenie 4 9 výbor  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

Odôvodnenie 5 124V EFDD HPM 
↓ 

 

10 výbor  
↓ 

 

od odôvodnenia 7 16 výbor  
↓ 

 

137 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

Odôvodnenie 8 125 EFDD  
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

18 výbor  
↓ 

 

Odôvodnenie 9 126V EFDD HPM 
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

138 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

139 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_SK.docx 9 PE 601.334 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Odôvodnenie 10 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

127 EFDD HPM 
↓ 

 

20 výbor  
↓ 

 

Odôvodnenie 12 107ZČ výbor  
↓ 

 

22 výbor  
↓ 

 

ods. pôvodný text HPM 
↓ 

 

od odôvodnenia 13 140 viac ako 38 

poslancov 

 
↓ 

 

Odôvodnenie 14 107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

128 EFDD HPM 
↓ 

 

25 výbor  
↓ 

 

Odôvodnenie 17 110 EFDD  
↓ 

 

107ZČ výbor HPM 
↓ 

 

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: PN 94, 107, 109, 122, 160, 164 

viac ako 38 

poslancov: 

príloha I, časť II, kategória A, ods. 8 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 38 

poslancov: 

PN 107ZČ článok 5 odsek 3, článok 6 odsek 3, príloha I, časť II, kategória A, ods. 7   

príloha I, časť II, kategória A, ods. 8 

ALDE: PN 107ZČ odôvodnenie 14, článok 5 ods. 3, článok 5 b  

Návrh Komisie: odôvodnenie 12 a článok 6 ods. 3 (PN 63) 
 

Iné: 

PN 111, 112, 132, 134, 135 boli zrušené. 

* Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu navrhnúť, aby 

sa pristúpilo k hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho aktu. Parlament hlasuje o 

tomto prípadnom návrhu (článok 59 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku). 
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5. Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a 

elektronických zariadení ***I 

Správa: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

34 ENF  -  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

11 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

20 výbor OH +  

25 výbor OH +  

26 výbor OH/EH - 214, 479, 2 

33 výbor OH +  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 624, 67, 6 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: PN 26 

ENF: PN 20, 25, 33 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

PN 11 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „dôraz by sa mal klásť na zabezpečenie toho, aby 

preprava odpadu bola v súlade so zásadami a požiadavkami právnych predpisov 

Únie v oblasti životného prostredia, najmä so zásadou blízkosti, prednosti 

zhodnotenia a sebestačnosti“ a „Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby 

zamedzili nezákonnej preprave odpadu.“ 

2. časť: tieto slová 
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6. Odpad ***I 

Správa: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

243 ENF  -  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

výbor  +  

7 výbor HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

2 +  

14 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

15 výbor OH +  

32 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

35 výbor OH +  

38 výbor OH/EH - 294, 376, 25 

39 výbor OH +  

82 výbor OH +  

98 výbor OH +  

100 výbor OH -  

104 výbor OH +  

106 výbor OH -  

107 výbor OH +  

120 výbor OH +  

122 výbor OH +  

123 výbor OH +  

127 výbor OH +  

145 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

146 výbor HPČ   

1 +  



P8_PV(2017)03-14(VOT)_SK.docx 14 PE 601.334 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

163 výbor OH -  

166 výbor OH +  

169 výbor HPČ   

1/HPM + 596, 91, 11 

2/HPM + 351, 329, 13 

174 výbor OH +  

198 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

212 výbor OH +  

213 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

221 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

231 výbor OH +  

článok 3 ods. 1a 247 ENF  -  

článok 3 bod 1a prvý 

pododsek písm. a) 

81ZČ výbor  +  

článok 3 bod 1a prvý 

pododsek písm. b) 

81ZČ výbor EH + 353, 334, 10 

251 PPE HPM ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

článok 3 bod 1a od 

druhého pododseku 

81ZČ výbor  +  

článok 3 bod 20 od 

písm. d) 

235 Verts/ALE  -  

Článok 8a 252V ECR HPM - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

výbor  +  

138 výbor  -  

článok 9 ods. 1 od 

zarážky 4 

239 EFDD HPM - 121, 532, 46 

240 EFDD HPM - 118, 547, 31 

článok 9 od odseku 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Článok 9b 155 výbor HPM + 599, 91, 8 

Článok 11b 248 ENF  -  

183-

185 

výbor  +  

článok 22 ods. 1 

podods. 2 

237 Verts/ALE  +  

200 výbor  ↓  

článok 22, od odseku 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

článok 38 ods. 1 249V ENF  -  

224 výbor  +  

pred prílohou I 241 EFDD HPM - 280, 398, 20 

234 výbor OH +  

Odôvodnenie 6 244 ENF  -  

18 výbor  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Odôvodnenie 12 245V ENF  -  

36 výbor  +  

Odôvodnenie 14 42 výbor EH + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

Odôvodnenie 19 246V ENF  -  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 576, 95, 27 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: PN 169, 251 

ENF: PN 155 

EFDD: PN 239, 240 a 241, článok 8a 

ECR, Verts/ALE PN 169, 252 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: PN 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 234 

S&D: PN 100, 106, 163 

PPE: PN 38, 138 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 221 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „d) predložiť komplexné preskúmanie právnych 

predpisov Únie o ekodizajne s cieľom rozšíriť rozsah ich pôsobnosti na všetky 

hlavné skupiny výrobkov vrátane skupín neenergetických súvisiacich výrobkov, a 

postupne zahrnúť relevantné prvky efektívneho využívania zdrojov do povinných 

požiadaviek na dizajn výrobku a prispôsobiť ustanovenia týkajúce sa 

environmentálnej značky.“; 

2. časť: tieto slová 

 

ENF: 

PN 14 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „komerčný a priemyselný odpad“ a „potravinový odpad“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 32 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pričom ich cieľom by malo byť oddelenie tohto 

pokroku od hospodárskeho rastu“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 145 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „b) oddelenie vzniku odpadu od hospodárskeho rastu;“ 

a: „d) úniový cieľ zníženia miery potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 

% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2014;“ 

2. časť: tieto slová 
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PN 146 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „zníženie celkovej miery vzniku potravinového odpadu“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 198 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pri zdroji“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 213 

1. časť: „Európska environmentálna agentúra každé dva roky uverejní správu obsahujúcu 

hodnotenie pokroku dosiahnutom pri plnení a vykonávaní programov predchádzania 

vzniku odpadu a dosiahnuté výsledky, pokiaľ ide o ciele programov predchádzania 

vzniku odpadu pre každý členský štát a pre Úniu ako celok“ 

2. časť: „vrátane oddelenia vzniku odpadu od hospodárskeho rastu a prechodu na obehové 

hospodárstvo“ 

 

Verts/ALE: 

PN 7 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „posilnenia šírenia obnoviteľných zdrojov energie“ 

2. časť: tieto slová 

 

ECR, PPE: 

PN 169 

1. časť: Text ako celok okrem slov: "70%" 

2. časť: toto slovo 
 

 

7. Skládky odpadov ***I 

Správa: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

47 ENF  -  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

29 výbor HPM + 392, 287, 17 

41 výbor OH +  

článok 1 po odsek 1 22 výbor  -  

52/rev PPE  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Článok 5 od odseku 6 50 GUE/NGL EH - 108, 585, 4 

Článok 5a 49V ENF  -  

35 výbor  +  

36 výbor  +  

od odôvodnenia 1 51 PPE  +  

4 výbor  ↓  

Odôvodnenie 9 48V ENF  -  

16 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 583, 95, 18 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  PN 29 

ENF:                              PN 47 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: PN 41 
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8. Obaly a odpady z obalov ***I 

Správa: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

86 ENF  -  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

3 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

21 výbor OH +  

27 výbor OH -  

39 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

40 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

50 výbor HPČ   

1/HPM + 599, 45, 54 

2/HPM + 358, 304, 31 

51 výbor HPČ   

1/HPM + 597, 48, 55 

2/HPM + 360, 309, 25 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

52 výbor HPČ   

1/HPM + 632, 41, 26 

2/HPM + 361, 304, 28 

53 výbor HPČ   

1/HPM + 621, 51, 25 

2/HPM + 359, 300, 28 

57 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

68 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

článok 4 ods.1 od 

podods. 2 

85 Verts/ALE HPM - 333, 343, 23 

Článok 6b 88V ENF  -  

65-66 výbor  +  

od odôvodnenia 5 89 PPE  +  

19 výbor  ↓  

odôv. 13 87V ENF  -  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 582, 88, 28 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: PN 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: PN 85 

ENF: PN 86 

PPE: PN 50, 51 (druhá časť), 52, 53 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: PN 27 

ENF: PN 21 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR, PPE: 

PN 50 

1. časť: Text ako celok okrem slov: "70%" 

2. časť: toto slovo 

 
PN 51 

1. časť: úvod 

2. časť: body i) až vi) 

 
PN 52 

1. časť: Text ako celok okrem slov: "80%" 

2. časť: toto slovo 

 
PN 53 

1. časť: úvod 

2. časť: body i) až iv) + vypustenie bodu v) 

 

S&D: 

PN 68 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „alebo akejkoľvek ich kombinácie“ 

2. časť: tieto slová 

 

Verts/ALE: 

PN 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „posilnenia šírenia obnoviteľných zdrojov energie“ 

2. časť: tieto slová 

 

ENF: 

PN 39 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „priemyselný a komerčný odpad“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 40 

1. časť: „Členské štáty prijmú opatrenia na minimalizáciu vplyvu obalov na životné 

prostredie a prispievajú k dosiahnutiu cieľov predchádzania vzniku odpadu, ktoré sú 

ustanovené v článku 9 ods. -1 smernice 2008/98/ES. Takéto opatrenia zahŕňajú 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu vymedzenú v článku 8 ods. 1 pododsek 3 a stimuly 

na využívanie opakovane použiteľných obalov. Členské štáty prijmú opatrenia na 

dosiahnutie trvalého zníženia spotreby obalov, ktoré nie sú recyklovateľné, a 

nadmerných obalov. Takéto opatrenia nesmú ohroziť hygienu ani bezpečnosť 

potravín. Okrem toho môžu členské štáty prijať iné opatrenia prijímané po 

konzultácii s hospodárskymi subjektmi, organizáciami spotrebiteľov a 

environmentálnymi organizáciami, ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili 

výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských 

štátoch. Opatrenia musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice vymedzenými v 

článku 1 ods. 1.“ 

2. časť: „Členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na 

poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto 

nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k 

smernici 2008/98/ES.“ 
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PN 57 

1. časť: Text ako celok okrem písmena b) 

2. časť: písmeno b) 
 

 

9. Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 

Správa: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 305, 368, 20 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 340, 331, 15 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 357, 313, 20 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 324, 302, 69 

ods. 18 ods. pôvodný text OH/EH + 354, 318, 15 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 339, 305, 44 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 -  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 597, 40, 59 

2/HPM + 426, 221, 35 

3/HPM + 370, 286, 34 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 568, 60, 66 

2/HPM + 530, 112, 40 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 526, 127, 40 

ods. 37 ods. pôvodný text OH +  

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 462, 154, 69 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 40 ods. pôvodný text OH +  

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 309, 29 

3 +  

ods. 46 1 S&D HPM + 428, 221, 44 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  

3/HPM ↓  

4/HPM ↓  

ods. 47 2 ECR HPM - 216, 408, 67 

ods. pôvodný text OH +  

ods. 48 ods. pôvodný text HPM + 454, 125, 100 

ods. 50 ods. pôvodný text HPM + 471, 160, 57 

ods. 60 ods. pôvodný text HPM + 356, 273, 54 

odôv. D ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. T ods. pôvodný text OH +  

odôv. AD ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 323, 328, 37 

odôv. AH ods. pôvodný text HPM + 388, 255, 51 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 369, 188, 133 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: odôvodnenie AH ods. 46 (3. časť) PN 1 

ECR: PN 2 

S&D: odseky 15 (2. časť), 22, 31, 33 (2. časť), 46, 48, 60, odôvodnenie AH 

Verts/ALE: odseky 4 (2. časť), 22 (3. časť), 31 (2. časť), 33, (2. časť), 38 (2. časť), 46, 48, 50, 

60, odôvodnenie AH 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odôvodnenia T, AH, ods. 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôv. D 

1. časť: „keďže miera zamestnanosti žien dosiahla v roku 2015 doteraz najvyššiu hodnotu 

64,5 %, ale stále výrazne zaostáva za mierou zamestnanosti mužov, ktorá dosiahla 

75,6 %. keďže je poľutovaniahodné, že pravdepodobnosť prijatia práce na kratší 

pracovný úväzok a zotrvania v nej, často nedobrovoľne,“ 

2. časť: „keďže veľa mladých ľudí najmä v Grécku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na 

Cypre, v Portugalsku a na Slovensku ostáva v chudobe aj napriek tomu, že majú 

prácu;“ 

 
odôv. AD 

1. časť: „keďže sa zhoršujú podmienky určitých skupín žien, ktoré často čelia viacerým 

ťažkostiam a rizikám a vysokej miere diskriminácie súčasne,“ 

2. časť: „najmä žien so zdravotným postihnutím, žien so závislými osobami, starších žien, 

žien z radov menšín a prisťahovalcov, utečeniek a žiadateliek o azyl, žien s nízkym 

alebo žiadnym vzdelaním, ženských obetí rodovo motivovaného násilia, členiek 

komunity LGTBI atď.;“ 

 
ods. 4 

1. časť: „žiada Komisiu, aby vo väčšej miere posudzovala vplyv takého znižovania 

verejných výdavkov, ktoré má negatívny vplyv na práva žien a rodovú rovnosť 

v členských štátoch EÚ a aby prijala opatrenia na zastavenie takéhoto vplyvu; " 

2. časť: dôrazne odsudzuje to, že úsporné politiky výrazne spomaľujú pokrok pri dosahovaní 

rodovej rovnosti a následne vedú k marginalizácii žien v spoločnosti a na 

pracovisku;“ 

 
ods. 5 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie nad absenciou hľadiska rodovej rovnosti v stratégii Európa 

2020 a vyzýva na zahrnutie celkového a výraznejšieho hľadiska rodovej rovnosti do 

tejto stratégie, aby sa riešili štrukturálne príčiny chudoby žien,“ 

2. časť: „najmä v rámci formulovania odporúčaní pre jednotlivé krajiny v kontexte 

európskeho semestra, a na zahrnutie konkrétnych politických usmernení zameraných 

na zmierňovanie rodových nerovností do ročného prieskumu rastu;“ 

 
ods. 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „najmä starších žien, slobodných matiek, žien, ktoré sa 

stali obeťami rodovo motivovaného násilia, žien so zdravotným postihnutím, 

migrantiek, žien z radov utečencov a žiadateľov o azyl a žien z menšín“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 7 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „zahŕňajúcu transrodové a intersexuálne osoby“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 15 

1. časť: „žiada Komisiu, aby v úzkej koordinácii s členskými štátmi v rámci svojho 

pracovného programu na rok 2017 predložila ambiciózny, komplexný balík 

legislatívnych a nelegislatívnych opatrení týkajúcich sa rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom, v ktorom zohľadní ohlásený európsky pilier 

sociálnych práv“ 

2. časť: „a do ktorého začlení revíziu platných smerníc upravujúcich materskú a rodičovskú 

dovolenku , ako aj návrhy smerníc o otcovskej a opatrovateľskej dovolenke, pričom 

podporí rovnocenné využívanie rôznych typov dovolenky mužmi aj ženami vo 

všetkých kategóriách pracovníkov;“ 

 
ods. 19 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „nabáda Portugalsko, Holandsko, Luxembursko, Fínsko, 

Taliansko, Maltu a Estónsko na dosiahnutie druhého cieľa a vyzýva Poľsko, 

Chorvátsko a Rumunsko, ktoré zostávajú vzdialené od dosiahnutia oboch cieľov, 

aby zintenzívnili úsilie v oblasti poskytovania formálnej starostlivosti o deti 

s cieľom prispieť k dosiahnutiu lepšej rovnováhy medzi súkromným a pracovným 

životom pracovníkov;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „Komisia a“ a  „európskej“ (Pozn. DG TRAD: pred 

slovom „záruky“) 

2. časť: „Komisia a“ 

3. časť:  „európskej“ (Pozn.: GR TRAD: pred slovom „záruky“) 

 
ods. 22 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a prácu rovnakej hodnoty“ a „a žiadali spoločnosti, aby 

zaviedli vnútorné mechanizmy na odhaľovanie rozdielov v odmeňovaní“ 

2. časť: „a prácu rovnakej hodnoty“ 

3. časť: „a žiadali spoločnosti, aby zaviedli vnútorné mechanizmy na odhaľovanie rozdielov 

v odmeňovaní“ 

 
ods. 23 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „domnieva sa, že je naliehavo potrebné vytvoriť na 

úrovni EÚ definíciu zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej 

hodnoty“ 

2. časť: „domnieva sa, že je naliehavo potrebné vytvoriť na úrovni EÚ definíciu zásady 

rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty“ 

 
ods. 24 

1. časť: „odsudzuje skutočnosť, že vo viac ako polovici členských štátov sa rozdiely 

v dôchodkoch žien a mužov prehĺbili;“ 

2. časť: „nabáda Cyprus, Nemecko a Holandsko, aby znížili rozdiely medzi dôchodkami 

mužov a žien, ktoré dosahujú takmer 50 %; vyzýva Maltu, Španielsko, Belgicko, 

Írsko, Grécko, Taliansko a Rakúsko, aby odstránili rodové rozdiely v dôchodkovom 

krytí, keďže 11 až 36 % žien v týchto krajinách nemá prístup k nijakému dôchodku;“ 
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ods. 25 

1. časť: „blahoželá švédskej vláde k dosiahnutiu rovnosti v rodovom zastúpení a Slovinsku 

a Francúzsku k dosiahnutiu takmer úplnej rovnosti a nabáda Maďarsko, Slovensko 

a Grécko, v ktorých vznikli vlády bez akéhokoľvek zastúpenia žien, aby zaistili 

dostatočné zastúpenie žien na všetkých úrovniach politického a hospodárskeho 

rozhodovania;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby zaručili rodovú paritu vo vysokých pozíciách vo svojich 

vládach, verejných inštitúciách a orgánoch, ako aj na kandidátskych listinách 

s cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie mužov a žien v miestnych radách 

a v regionálnych a národných parlamentoch, ako aj v Európskom parlamente;“ 

3. časť: „zdôrazňuje, že rôzne štúdie ukázali, že primerané legislatívne opatrenia by mohli 

viesť k rýchlym zmenám rodovej rovnováhy v politickej sfére;“ „súhlasí s názorom 

Komisie, že ak majú byť kvóty účinné, mali by ich sprevádzať právne predpisy 

upravujúce poradie zoznamov kandidátov a primerané sankcie v prípade ich 

porušenia;“ 

 
ods. 31 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva Radu, aby aktivovala premosťovaciu doložku 

tým, že prijme jednomyseľné rozhodnutie o zaradení rodovo motivovaného násilia 

medzi oblasti trestnej činnosti, ktoré sú uvedené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 33 

1. časť: „víta pokrok, ktoré členské štáty dosiahli podpísaním Istanbulského dohovoru, 

prvého právne záväzného nástroja na prevenciu násilia páchaného na ženách a boj 

proti nemu na medzinárodnej úrovni; naliehavo žiada 14 členských štátov, ktoré ho 

ešte neratifikovali, aby to bezodkladne urobili; víta návrh Komisie z marca 2016 

o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru; vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlili 

rokovania o podpise a uzavretí Istanbulského dohovoru, a podporuje bezvýhradné 

pristúpenie k tomuto dohovoru na širokom základe;  okrem toho žiada Komisiu, 

aby zahrnula definíciu rodovo motivovaného násilia v súlade s ustanoveniami 

smernice 2012/29/EÚ a čo najskôr predložila komplexnú európsku stratégiu 

prevencie a boja proti rodovo motivovanému násiliu,“ 

2. časť: ktorá by mala obsahovať záväzný legislatívny akt;“ 

 
ods. 38 

1. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli opatrenia na ochranu žien a LGBTI 

pred obťažovaním na pracovisku;“ 

2. časť: „žiada Komisiu, aby prepracovala súčasné rámcové rozhodnutie EÚ o boji proti 

niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva 

tak, aby zahŕňalo sexizmus, trestnú činnosť, ktorej motívom sú predsudky, 

a podnecovanie k nenávisti na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity 

a sexuálnej charakteristiky;“ 

 
ods. 42 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „Okamžité“ a „rozpoznanie rodovej identity počas 

azylového konania ako opatrenia na predchádzanie násiliu“ 

2. časť: „okamžité“ 

3. časť: „rozpoznanie rodovej identity počas azylového konania ako opatrenia na 

predchádzanie násiliu“ 
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ods. 46 

1. časť: „opakovane zdôrazňuje, že ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojom 

sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach;“ 

2. časť: „vyzýva všetky členské štáty, aby zaručili ľahký prístup žien k dobrovoľnému 

rodičovskému plánovaniu a k širokému radu služieb v oblasti sexuálneho 

a reprodukčného zdravia vrátane antikoncepcie“ 

3. časť: „a umelého prerušenia tehotenstva;“ 

4. časť: „vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uskutočnili akcie na zvýšenie povedomia 

verejnosti s cieľom plne informovať mužov a ženy o ich právach a povinnostiach, 

pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné otázky;“ 
 

 

10. Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k 

ich poskytovaniu 

Správa: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 470, 147, 69 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPM + 381, 258, 46 

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 343, 333, 17 

Citácia 8 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 573, 73, 42 

2/HPM + 392, 223, 68 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

citácia 15 ods. pôvodný text HPM + 401, 252, 32 

odôv. I ods. pôvodný text OH -  

odôv. J ods. pôvodný text OH -  

odôv. L ods. pôvodný text HPM + 390, 259, 43 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 499, 104, 81 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: citácie 8, 15, ods. 10, 34, odôvodnenie L 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: Citácia 15, odôv. I, J, L, odseky 10, 34 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

Citácia 8 

1. časť: „so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a 

domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),“ 

2. časť: „a jeho článok 3, v ktorom sa „rod“ vymedzuje ako „súbor spoločnosťou 

vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť 

považuje za primerané pre ženy a mužov“,“ 

 
ods. 23 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „verejným, bezplatným“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 38 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 39 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane odradzujúcich sankcií“ 

2. časť: tieto slová 
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11. Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť 

Správa: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 282, 380, 25 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 453, 172, 56 

ods. 52 ods. pôvodný text HPM - 327, 333, 22 

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 480, 116, 87 

od ods. 55 2 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 430, 179, 67 

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 425, 176, 78 

3/HPM + 407, 203, 59 

ods. 62 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 356, 289, 40 

3/HPM + 440, 170, 73 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 67 ods. pôvodný text HPM - 325, 328, 25 

ods. 69 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 78 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 609, 50, 24 

2/HPM + 352, 306, 16 

ods. 79 ods. pôvodný text HPM - 310, 318, 56 

ods. 80 1 spravodajca HPM + 332, 305, 51 

ods. pôvodný text HPM ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 437, 166, 80 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: PN 1 

PPE: PN 2 

viac ako 76 

poslancov 

ods. 35 (2. časť), 55 (2. časť), 56 (2. Časť), 79, 80 

Verts/ALE: PN 2, ods. 52, 67, 56 (3. časť), 62  (2. a 3. časť) 

S&D: odseky 67, 78, PN 2 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov 

odseky 13, 52, 67, 79, 80 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 

poslancov 

ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „neplatená práca je dôležitým prvkom hospodárskej 

efektívnosti a že“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 17 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 35 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 55 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane prístupu k službám týkajúcim sa zabezpečenia 

antikoncepcie, núdzovej antikoncepcie a potratov;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 56 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „týkajúcej sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a 

právam“ a „ako sú ženy, ktoré boli vystavené násiliu vrátane sexuálneho násilia, 

maloleté osoby bez sprievodu a ďalšie ohrozené skupiny vrátane LGBTI“ 

2. časť: „týkajúcej sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a právam“  

3. časť: „ako sú ženy, ktoré boli vystavené násiliu vrátane sexuálneho násilia, maloleté osoby 

bez sprievodu a ďalšie ohrozené skupiny vrátane LGBTI“ 

 
ods. 62 

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

2. časť: „migrantov“ 

3. časť: „LGBTI“ 

 
ods. 69 

1. časť: „považuje finančné prostriedky na úrovni EÚ vo výške 6,17 miliardy EUR, ktoré sú 

v súčasnom VFR vyčlenené na dosiahnutie cieľov strategického záväzku v 

oblasti rodovej rovnosti, za prvý krok,“ 

2. časť: „a žiada, aby sa táto suma v nasledujúcom VFR zvýšila;“ 

 
ods. 78 

1. časť: „opakuje svoje znepokojenie nad výrazným nedostatkom rodovej rovnováhy medzi 

členmi Európskeho dvora audítorov, ktorý je v súčasnosti zložený z 28 mužov a iba 

troch žien (o dve menej než na začiatku roka 2016), čo je najväčší rozdiel zo 

všetkých inštitúcií EÚ;“ 

2. časť: „vyzýva Radu, aby odteraz a až kým sa nedosiahne prijateľná rovnováha, navrhla pri 

každom budúcom vymenovaní dvoch kandidátov Parlamentu, a to jednu ženu a 

jedného muža;“ 
 

 

12. Vplyv veľkých dát na základné práva 

Správa: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text OH +  

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

ods. 14 ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 364, 253, 63 

3 +  

ods. 20 ods. pôvodný text OH +  

ods. 27 ods. pôvodný text OH +  

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôv. K ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 561, 71, 49 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov 

odseky 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 

poslancov 

odôvodnenie K 

1. časť: „keďže odvetvie veľkých dát rastie o 40 % ročne, čo je sedemnásobne rýchlejšie než 

trh IT; keďže koncentrácia veľkých súborov údajov vytváraných novými 

technológiami ponúka kľúčové informácie veľkým podnikom, čo spúšťa 

bezprecedentný posun v mocenskej rovnováhe medzi občanmi, vládami a 

súkromnými subjektmi;“ 

2. časť: „keďže takáto koncentrácia moci v rukách podnikov môže upevniť monopoly a 

nekalé praktiky a môže mať škodlivý vplyv na práva spotrebiteľov a na spravodlivú 

hospodársku súťaž na trhu;“ 

3. časť: „keďže v kontexte fúzií veľkých dát by sa mali viac kontrolovať záujmy jednotlivca 

a ochrana základných práv;“ 

 
odôv. O 

1. časť: „keďže analýza údajov a algoritmy majú čoraz väčší vplyv na informácie 

sprístupňované občanom;“ 

2. časť: „keďže tieto techniky môžu v prípade zneužitia ohroziť základné práva na 

informácie a slobodu a pluralitu médií;“ „keďže systém verejného vysielania v 

členských štátoch priamo súvisí s demokratickými, sociálnymi a kultúrnymi 

potrebami každej spoločnosti a s potrebou zachovať pluralitu médií, ako sa uvádza v 

Protokole o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch Amsterdamskej 

zmluvy (11997D/PRO/09);“ 

 
ods. 4 

1. časť: „zdôrazňuje, že nedostatočné vedomosti jednotlivcov o povahe veľkých dát a ich 

pochopenie umožňuje, aby sa osobné informácie používali neželaným spôsobom;“ 

2. časť: „konštatuje, že EÚ prioritne potrebuje vzdelávanie a informovanie o základných 

právach;“ 

3. časť: „naliehavo žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby investovali do digitálnej 

gramotnosti a zvyšovania informovanosti občanov vrátane detí o digitálnych 

právach, súkromí a ochrane údajov;“ zdôrazňuje, že takéto vzdelávanie by sa malo 

zameriavať na pochopenie fungovania zásad/logiky algoritmov a procesov 

automatizovaného rozhodovania a na ich zmysluplnú interpretáciu; okrem toho 

konštatuje, že je potrebné vzdelávať s cieľom zlepšovať chápanie toho, kde a ako sa 

toky dát zhromažďujú (t. j. zbieranie údajov z webových stránok (web scraping), 

kombinácia strímingu dát s dátami zo sociálnych sietí a pripojených zariadení a 

zhrnutie týchto informácií do nového dátového toku);“ 

 
ods. 16 

1. časť: „domnieva sa, že by sa takisto malo podporovať [...] používanie šifrovania medzi 

koncovými zariadeniami“ 

2. časť: „a v prípade potreby aj vyžadovať“ 

3. časť: „v súlade so zásadou špecificky navrhnutej ochrany údajov;“ „odporúča, aby 

akýkoľvek budúci legislatívny rámec na tento účel výslovne zakazoval 

poskytovateľom šifrovania, komunikačných služieb a všetkým ostatným 

organizáciám (na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca), aby umožňovali 

alebo uľahčovali „zadné vrátka“;“ 
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ods. 31 

1. časť: „upozorňuje, že vzhľadom na stupeň rušivosti rozhodnutí a opatrení prijatých 

orgánmi presadzovania práva – a to aj prostredníctvom spracovania údajov a analýzu 

údajov – na životy a práva občanov, je potrebná maximálna opatrnosť s cieľom 

zabrániť nezákonnej diskriminácii a útokom proti niektorým osobám alebo 

skupinám osôb vymedzených podľa rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho 

pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo 

iného názoru, majetku, narodenia, postihnutia, veku, pohlavia, rodovej identity alebo 

sexuálnej orientácie, statusu pobytu, zdravia alebo príslušnosti k národnostnej 

menšine,“ 

2. časť: „ktorá je často predmetom etnického profilovania alebo intenzívnejšieho 

presadzovania práva policajnej práce, ako aj jednotlivcov, ktorí sú vymedzení podľa 

osobitných vlastností;“ 

3. časť: „požaduje náležitú odbornú prípravu osôb zhromažďujúcich údaje v prvej línii a 

používateľov tzv. spravodajských informácií odvodených z analýzy dát;“ 
 

 

13. Minimálne normy na ochranu chovných králikov 

Správa: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 PPE HPM - 235, 388, 62 

ods. 34 od zarážky 2 3 viac ako 76 

poslancov 

HPM + 356, 254, 71 

odôv. H 2 spravodajca  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) výbor 

AGRI 

HPM + 410, 205, 59 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1, 3 

 


