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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. Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrhy uznesení: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0676/2017 

(EFDD) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 59, 591, 26 

Návrh uznesenia B8-0677/2017 

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

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 537, 78, 66 

od odseku 1 17 GUE/NGL HPM - 108, 458, 123 

ods. 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HPČ   

1/EH + 641, 34, 14 

2 +  

od odseku 2 18 GUE/NGL  -  

ods. 3 8 EFDD HPM - 62, 597, 31 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 571, 62, 56 

4/HPM + 572, 68, 49 

ods. 5 10 EFDD HPM - 135, 538, 16 

od odseku 5 9 EFDD HPM - 66, 612, 10 

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 558, 76, 54 

ods. 8 zarážka 1 12 EFDD HPM - 55, 595, 36 

ods. 8 zarážka 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 547, 84, 55 

ods. 8 zarážka 3 13 EFDD HPM - 75, 584, 28 

ods. 8 zarážka 4 14 EFDD HPM - 57, 594, 34 

ods. 8 zarážka 5 ods. pôvodný text HPM + 562, 79, 46 

ods. 8 zarážka 8 16 EFDD HPM - 105, 553, 29 

ods. 8 od zarážky 8 15 EFDD HPM - 70, 592, 25 

11 EFDD HPM - 69, 594, 24 

ods. 10 3 EFDD HPM - 65, 500, 121 

ods. pôvodný text HPM + 543, 76, 66 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 562, 70, 54 

ods. 13 ods. pôvodný text HPM + 565, 65, 58 

ods. 14 ods. pôvodný text HPM + 559, 70, 57 

od citácie 1 4 EFDD HPM - 87, 592, 11 

odôv. C 5 EFDD HPM - 59, 604, 24 

odôv. D ods. pôvodný text HPM + 573, 54, 61 

odôv. G 6 EFDD HPM - 134, 529, 23 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 620, 65, 4 

odôv. I 7 EFDD HPM - 101, 551, 34 

odôv. M ods. pôvodný text HPM + 575, 58, 54 

od odôvodnenia O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  



P8_PV(2017)12-13(VOT)_SK.docx 4 PE 615.935 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 556, 62, 68 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 odseky 3, (druhá a štvrtá časť), 7, 8, 

zarážka 2 (druhá časť), 10, 12 (druhá časť), 13, 14 odôvodnenia D, G (druhá časť), 

M, záverečné hlasovanie (B8-0677/2017), záverečné hlasovanie B8-0676/2017 

GUE/NGL: PN 17 

ENF: ods. 8 zarážka 5 

ECR: PN 1 (prvá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 10 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 1 

1. časť: „víta spoločnú správu o pokroku predloženú vyjednávačmi EÚ a Spojeného 

kráľovstva, v ktorej sa dospelo k záveru, že sa pri rokovaniach o dohode o vystúpení 

dosiahol dostatočný pokrok,“ 

2. časť: „a blahoželá vyjednávačom Únie k doterajšiemu vedeniu rokovaní;“ 

 
ods. 8 zarážka 2 

1. časť: Text ako celok okrem slov:  „aby sa umožnilo uplatnenie prístupu podľa jednotlivých 

sektorov;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a budú pozostávať z predĺženia platnosti acquis EÚ 

vrátane práv občanov, čo si vyžiada, aby sa platné právne predpisy EÚ v oblasti 

nástrojov a štruktúr regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania 

v Spojenom kráľovstve naďalej uplatňovali;“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôv. G 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „prostredníctvom zosúladenia právnych predpisov“ 

2. časť: tieto slová 

 

ECR: 

PN 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „no“ a „a zastáva názor, že rokovania sa v druhej fáze 

budú môcť rozvíjať iba vtedy, ak bude aj vláda Spojeného kráľovstva plne 

rešpektovať záväzky, ktoré prijala v rámci spoločnej správy, a ak sa tieto záväzky v 

plnom rozsahu premietnu do návrhu dohody o vystúpení“ 

2. časť: tieto slová 

 

EFDD, ENF: 

ods. 3 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „a poznamenáva, že keď bude dohoda o vystúpení 

dokončená, musí byť formulovaná ako jasný a nedvojzmyselný právny text“, „aby sa 

dôkazné bremeno pri spochybnení vyhlásenia prenieslo na orgány Spojeného 

kráľovstva“ a „záväzného charakteru rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie v 

súvislosti s výkladom ustanovení týkajúcich sa práv občanov, ako aj“ 

2. časť: „a poznamenáva, že keď bude dohoda o vystúpení dokončená, musí byť 

formulovaná ako jasný a nedvojzmyselný právny text“ 

3. časť „aby sa dôkazné bremeno pri spochybnení vyhlásenia prenieslo na orgány 

Spojeného kráľovstva“ 

4. časť: „záväzného charakteru rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s 

výkladom ustanovení týkajúcich sa práv občanov, ako aj“ 
 

 

2. Námietka proti vykonávaciemu aktu: používanie kyseliny fosforečnej – 

fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na 

vertikálnom ražni v tvare 

Návrh uznesenia: B8-0666/2017 (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na prijatie 

návrhu uznesenia) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0666/2017 (výbor ENVI) 

od odseku 4 4 Verts/ALE EH + 365, 298, 8 

od odôvodnenia D 1 Verts/ALE EH + 373, 294, 1 

Od odôvodnenia L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 373, 272, 30 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: záverečné hlasovanie 
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3. Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na 

vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania: B8-0660/2017 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

od odseku 1 38 GUE/NGL HPM - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL HPM - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL HPM - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL EH - 299, 357, 19 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

od odseku 4 26 PPE  +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 500, 160, 24 

ods. 7 ods. pôvodný text OH/EH - 235, 276, 158 

od odseku 8 42 GUE/NGL EH - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL HPM + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL HPM + 520, 151, 12 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 419, 238, 22 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 27 PPE EH + 476, 141, 51 

ods. pôvodný text OH ↓  

od odseku 13 9 EFDD HPM - 155, 515, 10 

ods. 15 28 PPE HPM + 474, 177, 33 

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 19 ods. pôvodný text HPM + 355, 316, 13 

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 674, 8, 4 

2/HPM + 583, 67, 22 

od odseku 22 10 EFDD HPM + 373, 281, 32 

ods. 24 ods. pôvodný text OH/EH - 223, 304, 139 

od odseku 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL HPM + 416, 260, 6 

od odseku 25 14 S&D HPČ   

1/EH + 411, 248, 22 

2/HPM + 346, 309, 25 

3/HPM - 327, 327, 24 

ods. 26 29 PPE EH + 374, 277, 21 

ods. pôvodný text OH ↓  

od odseku 26 58 GUE/NGL  -  

od odseku 27 47 GUE/NGL  -  

od odseku 33 48 GUE/NGL  -  

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPM - 332, 334, 16 

ods. 38 30 PPE EH - 244, 392, 38 

ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 -  

3/EH - 307, 360, 14 

ods. 39 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

od odseku 41 11 EFDD HPM + 337, 325, 20 

ods. 45 51 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text OH/EH - 300, 344, 28 

od odseku 49 6 Verts/ALE HPM - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL EH + 335, 327, 16 

ods. 51 ods. pôvodný text OH/EH - 328, 349, 5 

ods. 52 ods. pôvodný text HPM + 361, 299, 19 

ods. 55 ods. pôvodný text HPM - 173, 360, 148 

od odseku 55 15 ENF  -  

ods. 58 31 PPE HPM + 500, 176, 9 

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 63 ods. pôvodný text OH/EH + 397, 265, 12 

od odseku 66 7 Verts/ALE HPM + 425, 233, 21 

ods. 69 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 346, 152, 178 

ods. 70 ods. pôvodný text OH +  

ods. 72 ods. pôvodný text OH +  

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/EH - 161, 355, 149 

ods. 74 ods. pôvodný text OH -  

ods. 78 32 PPE  +  

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 79 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 589, 87, 3 

2/HPM - 243, 260, 176 

ods. 80 ods. pôvodný text OH -  

ods. 85 ods. pôvodný text HPM - 318, 350, 10 

ods. 87 8 Verts/ALE HPM - 183, 336, 162 

od odseku 88 53 GUE/NGL  -  

ods. 89 ods. pôvodný text OH -  

ods. 90 ods. pôvodný text OH/EH + 361, 290, 25 

ods. 92 ods. pôvodný text HPM + 375, 292, 15 

ods. 97 16 ENF  -  

ods. 98 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 625, 35, 21 

2/HPM - 167, 504, 12 

ods. 102 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 579, 94, 9 

2/HPM + 632, 45, 3 

ods. 108 ods. pôvodný text HPM + 631, 48, 6 

od odseku 110 17 ENF  -  

ods. 114 ods. pôvodný text OH +  

ods. 115 ods. pôvodný text HPM - 173, 341, 172 

ods. 120 ods. pôvodný text HPM + 577, 44, 60 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 122 ods. pôvodný text HPM - 320, 333, 27 

ods. 127 33 PPE  +  

ods. pôvodný text OH ↓  

od odseku 128 18 ENF HPM - 68, 577, 33 

ods. 130 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 131 ods. pôvodný text HPM + 587, 91, 3 

od odseku 131 12 EFDD HPM + 360, 293, 27 

ods. 133 19 ENF HPM - 72, 572, 38 

od odseku 137 20 ENF  -  

ods. 139 ods. pôvodný text OH/EH + 359, 252, 19 

od odseku 142 54 GUE/NGL  -  

ods. 143 ods. pôvodný text HPM + 336, 329, 12 

od odseku 143 55 GUE/NGL EH - 315, 351, 1 

ods. 144 ods. pôvodný text OH -  

ods. 145 ods. pôvodný text HPM - 308, 366, 10 

ods. 146 ods. pôvodný text OH -  

ods. 150 ods. pôvodný text OH -  

od odseku 150 34 PPE  +  

ods. 153 ods. pôvodný text OH -  

od odseku 153 13 S&D EH + 350, 301, 26 

ods. 154 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 159 1V EFDD HPM - 36, 573, 73 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 160 35 PPE EH - 302, 348, 23 

od odseku 160 36 PPE HPM + 499, 134, 44 

od odseku 170 56 GUE/NGL  -  

ods. 176 2 EFDD HPM - 13, 656, 8 

ods. 180 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 186 ods. pôvodný text OH/EH + 356, 309, 9 

od odseku 186 57 GUE/NGL EH - 276, 355, 44 

ods. 187 ods. pôvodný text OH/EH - 141, 365, 144 

ods. 188 ods. pôvodný text OH -  

od odseku 189 22 ENF HPM - 88, 567, 20 

ods. 194 ods. pôvodný text HPM - 305, 359, 9 

ods. 198 3V EFDD HPM - 46, 621, 6 

ods. 199 4V EFDD HPM - 192, 465, 16 

ods. 200 ods. pôvodný text OH -  

ods. 201 ods. pôvodný text HPM + 376, 288, 12 

od odseku 201 37 PPE  +  

ods. 202 ods. pôvodný text HPM + 582, 97, 2 

ods. 209 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 359, 311, 2 

ods. 210 5V EFDD HPM - 169, 493, 12 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: odporúčanie (text ako celok) HPM + 492, 50, 136 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: záverečné hlasovanie 

Verts/ALE: PN 6, 7, 8, 14, 28 odseky 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 

145, 194, 201 

GUE/NGL: PN 38, 39, 40, 43, 44 ods. 6 

PPE: PN 14, 31, 36 ods. 52 

ENF: PN 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, odseky 120, 131, 143, 202 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odseky 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 

98, 115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: odseky 6, 114 

PPE: odseky 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 

115, 122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 

201 

ECR: odseky 6, 70 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ktoré je možno legálne, ale je v rozpore s duchom 

zákona“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 154 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „budúcich“ a „o voľnom obchode, partnerstve a“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 180 

1. časť: „vyjadruje obavy, že trestné stíhanie oznamovateľov s cieľom zachovať utajené 

informácie môže odrádzať od oznamovania nesprávnych postupov“ „zdôrazňuje, že 

ochrana by mala byť navrhnutá tak, aby chránila tých, ktorí konajú vo verejnom 

záujme, a aby zabránila umlčaniu oznamovateľov“ 

2. časť: „pričom sa zohľadnia aj zákonné práva spoločností“ 

 

PPE: 

ods. 12 

1. časť: „poznamenáva, že monitorovanie boja proti korupcii Komisiou bude prebiehať 

prostredníctvom procesu európskeho semestra“ „zastáva názor, že boj proti korupcii 

by mohli zatieniť iné hospodárske a finančné záležitosti v tomto procese“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 21 

1. časť: „žiada Komisiu, aby uverejnila výročnú verejnú správu o využívaní finančných 

prostriedkov EÚ, ako aj o peňažných prevodoch Európskej investičnej banky (EIB) 

a Európskej banky pre obnovu a rozvoj do štruktúr v daňových rajoch vrátane počtu 

a povahy zablokovaných projektov, vysvetlení o dôvodoch vedúcich k zablokovaniu 

projektov a nadväzujúcich opatrení,“ 
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2. časť: „ktoré boli prijaté na zabezpečenie toho, aby žiadne finančné prostriedky EÚ priamo 

alebo nepriamo neprispievali k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým 

podvodom;“ 

 
ods. 38 

1. časť: „nabáda Komisiu a členské štáty, aby napredovali smerom k oveľa ambicióznejším 

reformám v oblasti zdaňovania;“ 

2. časť: „s cieľom odstrániť daňovú súťaž medzi členskými štátmi“ 

3. časť naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa riadili odporúčaniami nezávislej 

komisie pre reformu medzinárodného zdaňovania právnických osôb a aby sa dohodli 

na minimálnej účinnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb, ako aj na politike 

poskytovania daňových úľav šetrne a iba na miestne náklady na podporu nových 

produktívnych investícií; ďalej odporúča, aby všetky členské štáty ukončili osobitné 

daňové zaobchádzanie so zahraničnými a/alebo veľkými spoločnosťami a 

jednotlivcami a uverejnili dohody, ktoré sú už v platnosti;“ 

 
ods. 69 

1. časť: „vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že počet daňových rozhodnutí, ktoré vydali 

členské štáty v prípade nadnárodných podnikov, sa v posledných rokoch zvýšil,“ 

2. časť: „a to aj napriek sociálnemu alarmu, ktorý spôsobil škandál LuxLeaks;“ 

 
ods. 73 

1. časť: „zdôrazňuje, že povinná automatická výmena informácií v súvislosti s potenciálnymi 

opatreniami agresívneho daňového plánovania cezhraničného rozmeru (DAC6) by 

mala byť prístupná nielen pre daňové orgány,“ 

2. časť: „ale aj pre širokú verejnosť;“ 

 
ods. 79 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti voči 

členským štátom za nedodržiavanie právnych predpisov Únie, čo dokazujú 

panamské dokumenty a ostatné úniky informácií;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby predložila správu o potrebe nahradiť smernicu o boji proti 

praniu špinavých peňazí nariadením s cieľom vytvoriť jednotný právny priestor a 

odstrániť v členských štátoch nedostatky v oblasti presadzovania práva;“ 

 
ods. 98 

1. časť: „naliehavo žiada, aby sa majetky získané trestnou činnosťou konfiškovali; s týmto 

cieľom vyzýva na rýchle prijatie nariadenia o vzájomnom uznávaní príkazov na 

zaistenie a konfiškáciu s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie majetku 

pochádzajúceho z trestnej činnosti; zdôrazňuje, že právny nástroj navrhnutý 

Komisiou umožní lepšiu spoluprácu a jednoduchšie uznávanie takýchto príkazov, pri 

súčasnom dodržiavaní zásady subsidiarity;“ 

2. časť: vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorým sa zavádza obmedzenie 

hotovostných platieb s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým 

podvodom a organizovanej trestnej činnosti;“ 

 
ods. 102 

1. časť: „domnieva sa, že harmonizáciou stavu a fungovania európskych FIU sa posilní 

výmena informácií;“ 



P8_PV(2017)12-13(VOT)_SK.docx 14 PE 615.935 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby v rámci platformy FIU spustila projekt na identifikáciu 

zdrojov informácií, ku ktorým majú FIU v súčasnosti prístup; vyzýva Komisiu, aby 

vydala usmernenia týkajúce sa toho, ako zabezpečiť väčšie zbližovanie funkcií 

a právomocí európskych FIU, s identifikáciou minimálneho spoločného rozsahu 

a obsahu finančných informácií, administratívnych informácií a informácií 

týkajúcich sa presadzovania práva, ktoré by FIU mali dostávať a mali mať možnosť 

vzájomne si vymieňať; domnieva a, že takéto usmernenie by takisto malo zahŕňať 

vysvetlenia spoločného chápania strategických analytických funkcií FIU;“ 

 
ods. 130 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „v EÚ aj mimo EÚ“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 209 

1. časť: „vyzýva na výrazné posilnenie spolupráce siete FIU.net v rámci Europolu“ 

2. časť: „a navrhuje prepojenie jej činností s navrhovaným centrom pre súdržnosť a 

koordináciu daňovej politiky Únie s výhľadom na vytvorenie daňového Europolu, 

ktorý bude môcť koordinovať daňové politiky členských štátov a zároveň 

podporovať orgány členských štátov pri vyšetrovaní a odhaľovaní nezákonných 

medzinárodných daňových schém;“ 

 
ods. 210 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby pre reforme zmlúv podporili prijímanie rozhodnutí o 

daňovej politike v Rade kvalifikovanou väčšinou“ 

2. časť: „a v rámci riadneho legislatívneho postupu;“ 

 

S&D, PPE: 

PN 14 

1. časť: „konštatuje, že podľa najnovších údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj (OECD) o priamych zahraničných investíciách, má Luxembursko spolu s 

Holandskom viac prichádzajúcich investícií než USA, z ktorých prevažnú väčšinu 

tvoria investície do účelových jednotiek, ktoré nevykonávajú žiadnu významnú 

hospodársku činnosť a že do Írska smeruje viac prichádzajúcich investícií než do 

Nemecka alebo Francúzska; poukazuje na to, že podľa národného štatistického 

úradu tvoria zahraničné investície na Malte 1 474 % veľkosti hospodárstva tejto 

krajiny;“ 

2. časť: „konštatuje, že podľa výskumu Amsterdamskej univerzity prešlo 23 % všetkých 

investícií podnikov, ktoré skončili v daňových rajoch, cez Holandsko; domnieva sa, 

že tieto údaje sú jasným dôkazom toho, že niektoré členské štáty umožňujú 

nadmerné aktivity týkajúce sa presunov zisku na úkor iných členských štátov;“ 

3. časť „vyzýva preto Komisiu, aby Luxembursko, Holandsko, Írsko a Maltu klasifikovala 

ako daňové raje;“ 
 

Iné 

PN 21 bol vzatý späť. 
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4. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

Správa: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 12 Verts/ALE  -  

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 519, 113, 32 

2 +  

ods. 6 13 Verts/ALE  -  

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 14 Verts/ALE  -  

ods. 13 5 GUE/NGL HPM - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE HPM - 66, 543, 60 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 386, 252, 27 

ods. 16 6V GUE/NGL HPM - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE HPM - 125, 469, 65 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 355, 233, 78 

ods. 18 17 Verts/ALE HPM - 80, 497, 77 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 19 18 Verts/ALE  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 20 7V GUE/NGL HPM - 174, 455, 37 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 19 Verts/ALE HPM - 161, 406, 102 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 22 20 Verts/ALE HPM - 92, 478, 98 

ods. 27 21 Verts/ALE HPM - 209, 401, 58 

ods. 31 3 PPE  +  

od odseku 31 8 GUE/NGL HPM - 107, 544, 14 

ods. 32 22 Verts/ALE HPM - 96, 439, 126 

ods. 33 4 PPE  +  

ods. 34 23 Verts/ALE HPM - 86, 532, 45 

od odseku 36, 

podnadpis „Generálne 

riaditeľstvo pre 

obranu“ 

ods. pôvodný text OH +  

ods. 37 ods. pôvodný text HPM + 370, 259, 34 

ods. 38 ods. pôvodný text HPM + 370, 263, 33 

ods. 39 ods. pôvodný text HPM + 350, 275, 37 

od odseku 39 9 GUE/NGL HPM - 210, 383, 61 

ods. 43 24 Verts/ALE  -  

od odseku 46 10 GUE/NGL HPM - 116, 538, 10 

ods. 50 25 Verts/ALE  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 70 26 Verts/ALE HPM - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL HPM - 157, 489, 18 

citácia 19 ods. pôvodný text OH +  

od citácie 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 368, 237, 61 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 odseky 37, 38, 39 

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

EFDD: odseky 4 (prvá časť), 13 (druhá časť), 16 (druhá časť), 37, 38, 39 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: citácia 19, odseky 8, 16, 37, 38, 39, od odseku 36, podnadpis „Generálne riaditeľstvo 

pre obranu“ 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

ods. 18 

1. časť: „žiada PK/VP a Komisiu, aby konali na základe výziev Parlamentu týkajúcich sa 

bielej knihy EÚ o bezpečnosti a obrane v kontexte príprav budúceho viacročného 

finančného rámca (VFR), ako sa vyžaduje v uzneseniach Parlamentu z 22. novembra 

2016, 23. novembra 2016 a 16. marca 2017;“ 

2. časť: „domnieva sa, že budovanie európskej obrannej únie, prepájanie jej strategickej 

orientácie s príspevkami EÚ na rozvoj spôsobilostí a formovanie európskeho 

inštitucionálneho rámca pre obranu sú prvky, ktoré musia byť podložené 

medziinštitucionálnou dohodou;“ „zdôrazňuje, že prostredníctvom komplexného 

a dôveryhodného úsilia všetkých zainteresovaných strán je možné zvýšiť rozsah 

a účelnosť výdavkov na obranu;“ 

3. časť „v rámci tohto postupu žiada o výrazné postavenie neutrálnych krajín, ako sú 

Rakúsko a Švédsko, bez toho, aby sa spochybňovala neutralita jednotlivých 

členských štátov;“ 

 
ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem písm. e) 

2. časť: písmeno e) 

 
ods. 21 

1. časť: „víta zámer Komisie navrhnúť v rámci budúceho VFR osobitný program pre 

výskum v oblasti obrany s vyčleneným rozpočtom a vlastnými pravidlami;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že členské štáty by mali na daný program vyčleniť dodatočné finančné 

prostriedky, a to bez zasahovania do existujúcich rámcových programov, z ktorých 

sa financuje výskum, technologický rozvoj a inovácie, ako sa vyžaduje v uznesení 

Parlamentu z 5. júla 2017;“ 
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3. časť „opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účasť Únie na výskumných a 

rozvojových programoch v oblasti obrany, ktoré uskutočňujú členské štáty, alebo 

prípadne spolu s priemyselným odvetvím, ako sa uvádza v článkoch 185 a 187 

ZFEÚ;“ 

 

EFDD: 

ods. 13 

1. časť: „víta viditeľný pokrok pri vytváraní silnejšej európskej obrannej pozície od prijatia 

Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie v júni 

2016; osobitne víta zavedenie Európskeho obranného fondu, navrhované rozšírenie 

prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany a legislatívny návrh na vytvorenie 

Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP);“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje budúce finančné príspevky do rozpočtu EÚ 

s cieľom pokryť všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú EÚ v súvislosti 

s Európskym obranným fondom;“ 

 
ods. 16 

1. časť: „vyzdvihuje skutočnosť, že Komisia a čoraz väčší počet členských štátov sa 

zaviazali vytvoriť európsku obrannú úniu a že európski občania túto iniciatívu 

výrazne podporujú; „zdôrazňuje, že to zodpovedá požiadavke občanov EÚ 

a Parlamentu, najmä prostredníctvom viacerých výziev, ktoré vyjadril vo svojich 

predchádzajúcich uzneseniach; zdôrazňuje väčšiu účelnosť, odstránenie duplicity 

a zníženie nákladov, ktoré vyplynú zo silnejšej európskej integrácie v oblasti obrany; 

zdôrazňuje však, že zavedenie skutočnej európskej obrannej únie si vyžaduje trvalú 

politickú vôľu a odhodlanie;“ 

2. časť: „naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali k spoločnej a autonómnej 

európskej obrane a aby sa zamerali na zabezpečenie toho, že v priebehu desiatich 

rokov sa ich vnútroštátne rozpočty na obranu dostanú na úroveň aspoň 2 % ich 

príslušného HDP;“ 

 

ENF, EFDD: 

ods. 4 

1. časť: „zdôrazňuje, že na východe vedie Rusko ešte stále vojnu proti Ukrajine a dohody z 

Minska, bez ktorých nemôže byť konflikt vyriešený, ešte neboli vykonané a stále 

pokračuje protiprávna anexia a militarizácia Krymu a zriaďovanie systémov zákazu 

vstupu a neprístupných území; je hlboko znepokojený tým, že nadmerné cvičenia 

a vojenské činnosti Ruska bez medzinárodného pozorovania, hybridné taktiky 

vrátane kybernetického terorizmu, šírenia falošných správ a dezinformačných 

kampaní, hospodársky nátlak a vydieranie v oblasti energetiky destabilizujú krajiny 

Východného partnerstva a západný Balkán a tiež sa zameriavajú na západné 

demokracie a zvyšovanie napätia v rámci nich;“ 

2. časť: „ je znepokojený tým, že bezpečnostná situácia, v ktorej sa EÚ nachádza, zostane v 

najbližších rokoch veľmi nestabilná; opätovne pripomína strategický význam 

západného Balkánu pre bezpečnosť a stabilitu EÚ a potrebu sústrediť a posilniť 

politickú angažovanosť EÚ v tomto regióne, a to aj posilnením mandátu našich misií 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP); je pevne presvedčený o tom, že 

v záujme prekonania zraniteľnosti EÚ je potrebná väčšia integrácia, ako aj 

koordinácie;“ 
 

 

5. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

Správa: David McAllister (A8-0350/2017) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 482, 115, 50 

ods. 20 6 ECR  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 544, 80, 22 

2/HPM + 477, 122, 31 

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 24 5 S&D  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 514, 122, 17 

ods. 42 1 Verts/ALE  -  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 519, 90, 43 

ods. 45 2 Verts/ALE HPM - 88, 521, 35 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 394, 176, 72 

ods. 46 3 Verts/ALE  -  

ods. 47 4 Verts/ALE HPM - 130, 482, 33 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 421, 195, 21 

3/HPM + 370, 239, 19 

4 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 408, 132, 102 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 2, 4 

ENF: ods. 20 

EFDD: odseky 20 (druhá časť), 39 (druhá časť), 44 (druhá časť) 

EFDD, ENF: odseky 19 (druhá časť), 45 (druhá časť), 47 (druhá a tretia časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 17 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 13 

1. časť: „vyzýva všetky zúčastnené strany v Líbyi aj mimo nej, aby podporili líbyjskú 

politickú dohodu, ktorá bola podpísaná 17. decembra 2015, aj prezidentskú radu, 

ktorá vyplýva z dohody a ktorá je jediným orgánom uznaným medzinárodným 

spoločenstvom a OSN;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že riešenie krízy v Líbyi je nevyhnutným predpokladom pre stabilitu v 

Stredozemnom mori; zdôrazňuje význam južného susedstva a potrebu dosiahnuť 

euro-stredozemský priestor mieru, prosperity, stability a integrácie; zdôrazňuje svoju 

silnú podporu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe existencie dvoch 

štátov, pričom by demokratický, životaschopný a susediaci Palestínsky štát nažíval 

v mieri a bezpečí po boku bezpečného Izraelského štátu; zdôrazňuje význam 

zabezpečenia súdržnosti politiky EÚ pre situácie okupácie alebo anexie územia;“ 

 

EFDD: 
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ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „trvá na tom, že EÚ by mala ponechať otvorenú 

možnosť postupného uvalenia ďalších sankcií, ak bude Rusko naďalej porušovať 

medzinárodné právo;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 38 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva členské štáty, aby zaviedli do praxe odporúčania 

Parlamentu prijať zásadu zodpovednosti za ochranu;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 39 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ďalej posilňovali schopnosť EÚ a jej partnerských 

krajín bojovať proti falošným správam a dezinformáciám, vypracovali jasné kritériá 

na uľahčenie odhaľovania falošných správ, vyčlenili viac zdrojov a premenili 

pracovnú skupinu StratCom na plnohodnotnú jednotku v rámci ESVČ; v tejto 

súvislosti vyzýva na vypracovanie kapacít a metód na spoločnú, komplexnú analýzu 

rizík a zraniteľnosti a na posilnenie odolnosti a spôsobilostí v oblasti strategickej 

komunikácie EÚ; zdôrazňuje úlohu nezávislých online aj offline médií pri podpore 

kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrnych kompetencií a potrebu posilnenia týchto 

médií ako zdroja dôveryhodných informácií, najmä v EÚ a jej susedstve, a 

vyzdvihuje potrebu ďalšieho posilnenia spoločných televíznych a rozhlasových 

staníc EÚ“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 44 

1. časť: „ zdôrazňuje úlohu nezávislých médií pri podpore kultúrnej rozmanitosti a 

medzikultúrnych kompetencií“ 

2. časť: „a potrebu posilnenia týchto médií ako zdroja dôveryhodných informácií, najmä v 

EÚ a jej susedstve, ako aj ďalšieho posilnenia schopnosti EÚ bojovať proti falošným 

správam a dezinformáciám; v tejto súvislosti poukazuje na potrebu vybudovať 

silnejšiu odolnosť na úrovni EÚ voči šíreniu takýchto informácií na internete; 

vyzýva Komisiu, aby v týchto otázkach lepšie spolupracovala s ESVČ;“ 

 

ENF: 

ods. 1 

1. časť: „je presvedčený, že žiadny členský štát sa s problémami, ktorým dnes čelíme, 

nedokáže vyrovnať sám; zdôrazňuje, že spoločná činnosť EÚ je najúčinnejším 

spôsobom, ako chrániť európske záujmy, presadzovať svoje hodnoty, celosvetovo sa 

zapojiť ako jednotný a vplyvný globálny aktér a chrániť svojich občanov a členské 

štáty pred zvýšeným ohrozením ich bezpečnosti, a to aj v rámci globálnej digitálnej 

sféry;“ 

2. časť: „vyjadruje znepokojenie nad bezpečnostnou štruktúrou EÚ, ktorá zostáva voči 

pretrvávajúcim i novým výzvam, ktorým každý deň čelí, aj naďalej krehká a 

roztrieštená a v ktorej sa stal neuspokojivou skutočnosťou „hybridný mier“; 

naliehavo vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky a splnili želania tých európskych 

občanov, ktorí opakovane zdôraznili, že zahraničná a bezpečnostná politika EÚ 

založená na základných hodnotách a ľudských právach je jednou z najdôležitejších a 

najpotrebnejších zo všetkých politík EÚ; domnieva sa, že je najvyšší čas, aby 

členské štáty zaviedli nástroje, prostriedky a opatrenia spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky (SZBP), ktoré umožnia EÚ reagovať na vonkajšie konflikty a 

krízy, budovať kapacity partnerov a chrániť Európsku úniu;“ 

 
ods. 7 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 12 

1. časť: „víta stratégiu EÚ o Sýrii prijatú v apríli 2017, ktorá zahŕňa rozšírenie sankcií na 

osoby, ktoré sú zapojené do vývoja a používania chemických zbraní; podporuje 

ďalšie rozšírenie sankcií voči osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv; 

zdôrazňuje, že všetky osoby zodpovedné za porušovanie medzinárodného práva sa 

musia za tieto činy zodpovedať; opakuje svoju výzvu, aby EÚ a jej členské štáty 

preskúmali s partnermi zriadenie súdu pre vojnové zločiny spáchané v Sýrii, kým sa 

vec úspešne nepostúpi Medzinárodnému trestnému súdu; 

2. časť: zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ preukázala svoje plné odhodlanie v pomoci pri 

obnove Sýrie po konflikte; 

 
ods. 21 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie nad mnohonásobným porušovaním medzinárodného práva 

Ruskom a jeho hybridnou vojnou;“ 

2. časť: „uznáva však možnosť odôvodneného a koherentného selektívneho angažovania sa a 

dialógu s Ruskom v oblastiach spoločného záujmu, a to s cieľom zabezpečiť 

zodpovednosť a dodržiavanie medzinárodného práva“ okrem slova „však“ 

3. časť slovo „však“ 

4. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné zachovať a podporovať možnosť budúcej spolupráce na 

riešení globálnych kríz“ 

5. časť: „tam, kde existuje priamy alebo nepriamy záujem EÚ alebo príležitosť presadzovať 

hodnoty EÚ;“ 
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ods. 22 

1. časť: „je presvedčený, že normalizované vzťahy sú nevyhnutné pre EÚ aj pre Rusko a že 

každá budúca stratégia vzťahov medzi EÚ a Ruskom by mala klásť dôraz na 

posilnenie záväzku a podpory pre východných partnerov EÚ; zdôrazňuje, že EÚ by 

si mala ponechať otvorené dvere pre prehĺbenie dvojstranných politických a 

hospodárskych vzťahov s Ruskom“ 

2. časť: „pod podmienkou, že Rusko bude dodržiavať medzinárodné právo a uzavreté 

dohody a zastaví svoj čoraz asertívnejší postoj voči svojim susedom a Európe;“ 

 
ods. 23 

1. časť: „opakuje, že zvrchovanosť, nezávislosť a mierové riešenie sporov sú kľúčovými 

zásadami európskeho bezpečnostného poriadku, ktoré sa vzťahujú na všetky štáty;“ 

2. časť: „preto bezvýhradne odsudzuje ruskú agresiu na Ukrajine vrátane nezákonnej anexie 

Krymu a konfliktu na východnej Ukrajine podporovaného Ruskom; vyzýva EÚ, jej 

členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby požadovali, že Rusko musí zastaviť 

svoju agresiu a prepustiť všetkých politických väzňov; vyzýva medzinárodné 

spoločenstvo, aby zohrávalo aktívnejšiu a účinnejšiu úlohu pri riešení tohto 

konfliktu a podporovalo všetky snahy o trvalé mierové riešenie, ktoré rešpektuje 

jednotnosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, a to najmä rozmiestnením – 

so súhlasom ukrajinských orgánov – misie na budovanie a udržiavanie mieru na 

celom území;“ 

 
ods. 24 

1. časť: „znovu opakuje, že je potrebné opätovné strategické zameranie sa na západný 

Balkán, pričom uznáva, že EÚ by mala pokračovať vo svojich ambíciách v tomto 

regióne, čo by poskytlo nový impulz pre dôveryhodnú politiku rozširovania EÚ 

založenú na kodanských kritériách a posilnilo právny štát a odolnosť štátnych 

inštitúcií;“ 

2. časť: „je presvedčený, že stabilita západného Balkánu musí byť aj naďalej výraznou 

prioritou; vyzýva na väčšie úsilie o zlepšenie sociálno-ekonomických a politických 

podmienok v tomto regióne; je presvedčený, že európska integrácia a regionálne 

zmierenie sú najlepšími prostriedkami, ako riešiť riziká vyplývajúce z 

destabilizujúcich zahraničných zásahov a vplyvov, financovania veľkých 

salafistických a wahhábistických sietí a náboru zahraničných bojovníkov, 

organizovanej trestnej činnosti, významných konfliktov medzi štátmi, dezinformácií 

a hybridných hrozieb; zdôrazňuje potrebu naďalej sa venovať podpore vysoko 

účinných politických spoločností v regióne;“ 

 
ods. 25 

1. časť: „pripomína, že dvere EÚ sú otvorené pre členstvo, hneď ako budú všetky tieto 

kritériá splnené;“ 

2. časť: „víta nedávne úsilie vyvinuté v rámci berlínskeho procesu a na samite v Terste s 

cieľom poskytnúť ďalší impulz pre zbližovanie krajín západného Balkánu na ceste k 

členstvu v EÚ; pripomína, že osobitnú pozornosť a podporu treba venovať 

vykonávaniu kľúčových inštitucionálnych a politických reforiem v krajinách 

západného Balkánu,“ 

3. časť: „a vyzýva Komisiu, aby prehodnotila možnosť dodatočného pridelenia finančných 

prostriedkov v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) ako jedného z 

najdôležitejších nástrojov na pomoc pri vykonávaní týchto reforiem;“ 

 
ods. 28 

1. časť: Text ako celok okrem slova „finančná“ 

2. časť: toto slovo 
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EFDD, ENF: 

ods. 19 

1. časť: „vyjadruje pevné presvedčenie, že je potrebný nový prístup k vzťahom EÚ s jej 

východnými susedmi; vyjadruje presvedčenie, že podpora krajín, ktoré chcú mať 

užšie zväzky s EÚ, musí byť najvyššou prioritou zahraničnej politiky EÚ;“ 

2. časť: „vyjadruje presvedčenie, že predĺženie sankcií voči jednotlivcom a subjektom v 

Rusku je nevyhnutným výsledkom zlyhania vykonávania dohôd z Minska, a naďalej 

považuje toto vykonávanie všetkými stranami za základ pre trvalo udržateľné 

politické riešenie konfliktu na východnej Ukrajine;“ 

 
ods. 45 

1. časť: „domnieva sa, že Európa by mala ďalej posilňovať spoluprácu v oblasti spoločnej 

obrany s cieľom obhajovať svoje spoločné hodnoty a zásady a strategickú 

autonómiu; zdôrazňuje, že je dôležité prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 

bezpečnosťou, lepšie využívanie zdrojov a kontrola rizík v okrajových oblastiach 

Európy; pripomína, že väzba medzi rozvojom a bezpečnosťou je kľúčová zásada, 

o ktorú sa opiera prístup Únie k vonkajším krízam a konfliktom; vyzýva členské 

štáty, aby naplno využívali potenciál Lisabonskej zmluvy v oblasti spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), a v tejto súvislosti víta plán vykonávania 

v oblasti bezpečnosti a obrany; nabáda na revíziu prístupu EÚ k civilným misiám 

SBOP s cieľom zaistiť ich náležité naplánovanie, vykonávanie a podporu; domnieva 

sa, že by sa mali v plnej miere využívať spôsobilosti Európskej obrannej agentúry 

(EDA), stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) a bojové skupiny EÚ;“ 

2. časť: „naliehavo žiada členské štáty, aby na tento účel poskytli dodatočné finančné 

prostriedky;“ 

 
ods. 47 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby vo svojom návrhu budúceho viacročného finančného rámca 

(VFR) v plnej miere zohľadnila rastúce bezpečnostné výzvy; domnieva sa, že 

veľkosť aj flexibilita rozpočtu SZBP musia zodpovedať očakávaniam občanov EÚ o 

úlohe EÚ ako poskytovateľa bezpečnosti; trvá na tom, že je potrebná globálna vízia 

pre politiky a nástroje EÚ v oblasti bezpečnosti vrátane produktívnej koordinácie 

s navrhovaným Európskym obranným fondom;“ 

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na dosiahnutie cieľa vynakladať 2 % HDP na 

obranu a aby 20 % svojich obranných rozpočtov vynakladali na vybavenie, ktoré 

Európska obranná agentúra označila ako nevyhnutné;“ 

3. časť: „ďalej upozorňuje, že každú novú politiku treba podporovať finančnými 

prostriedkami z nových zdrojov;“ 

4. časť: „konštatuje, že rôzne členské štáty majú problémy so zachovaním veľmi širokého 

spektra plne funkčných obranných spôsobilostí, najmä kvôli finančným 

obmedzeniam; požaduje preto väčšiu spoluprácu a koordináciu v súvislosti s 

otázkou, ktoré spôsobilosti by sa mali zachovať, aby sa tak členské štáty mohli 

špecializovať na určité spôsobilosti a vynakladať svoje zdroje efektívnejšie; 

domnieva sa, že ak majú byť sily členských štátov kompatibilnejšie 

a integrovanejšie, je kľúčová interoperabilita; pripomína, že rozpočtové prostriedky 

pre SZBP predstavovali 3,6 % záväzkov okruhu 4 v roku 2016 a 0,2 % celkového 

rozpočtu EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozsah a nedostatočné plnenie 

kapitoly SZBP a systematické presuny z nej odhaľujú pretrvávajúcu nedostatočnú 

ambíciu EÚ, pokiaľ ide o jej vystupovanie v pozícii globálneho aktéra;“ 
 

 

6. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika 

EÚ v tejto oblasti 
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Správa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 568, 25, 43 

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

od odseku 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

HPM + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

HPM + 390, 198, 36 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPM + 624, 6, 1 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 51 ods. pôvodný text HPM + 507, 99, 22 

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 63 ods. pôvodný text OH +  

ods. 69 ods. pôvodný text OH +  

citácia 5 ods. pôvodný text OH +  

citácia 10 ods. pôvodný text OH +  

citácia 23 ods. pôvodný text OH +  

citácia 26 ods. pôvodný text OH +  

citácia 34 ods. pôvodný text OH +  

odôv. H ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 443, 95, 84 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, GUE/NGL: PN 1, 2 

ENF: odseky 12, 32, 51 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: odseky 63, 69, citácie 5, 10, 23, 26, 34 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 16 

1. časť: „odsudzuje používanie sexuálneho násilia na ženách a dievčatách vrátane masového 

znásilňovania, sexuálneho otroctva, nútenej prostitúcie, rodovo podmienených 

foriem prenasledovania, obchodovania s ľuďmi, sexuálnej turistiky a všetkých 

ostatných foriem fyzického, sexuálneho a psychického násilia ako vojnovej zbrane; 

upozorňuje na skutočnosť, že zločiny na základe rodovej príslušnosti a zločiny 

sexuálneho násilia sú v Rímskom štatúte klasifikované ako vojnové zločiny, zločiny 

proti ľudskosti alebo skutky, ktoré sú súčasťou genocídy alebo mučenia; „ 

zdôrazňuje význam obrany práv žien“ 

2. časť: „vrátane ich sexuálnych a reprodukčných práv“ 

3. časť: „a to prostredníctvom právnych predpisov, vzdelávania a podpory organizácií 

občianskej spoločnosti; víta prijatie akčného plánu pre rodovú rovnosť na roky 

2016 – 2020, v ktorom sa stanovuje komplexný zoznam opatrení na zlepšenie 

postavenia žien z hľadiska rovnakých práv a posilnenia ich postavenia; zdôrazňuje, 

že je dôležité zabezpečiť jeho účinné vykonávanie; víta zároveň prijatie 

strategického záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019, v ktorom sa 

presadzuje rodová rovnosť a práva žien na celom svete; zdôrazňuje význam 

ratifikácie a účinného vykonávania Istanbulského dohovoru zo strany všetkých 

členských štátov; poukazuje na to, že vzdelávanie je najlepším nástrojom na boj 

proti diskriminácii a násiliu páchanému na ženách a deťoch; požaduje, aby si 

Komisia, ESVČ a PK/VP lepšie plnili povinnosti a záväzky v oblasti práv žien 

vyplývajúce z CEDAW, a povzbudzuje tretie krajiny, aby ich takisto plnili; 

domnieva sa, že EÚ by mala pokračovať v uplatňovaní hľadiska podpory žien v 

rámci operácií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), predchádzania 

konfliktom a rekonštrukcie po skončení konfliktu; opätovne zdôrazňuje význam 

rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti; 

zdôrazňuje význam systematickej, rovnej, plnej a aktívnej účasti žien na prevencii a 

riešení konfliktov, pri presadzovaní ľudských práv a demokratických reforiem, na 

mierových operáciách, humanitárnej pomoci a rekonštrukcii po skončení konfliktu a 

na procesoch prechodu k demokracii, čo vedie k trvalému a stabilnému politickému 

riešeniu; pripomína, že Sacharovovu cenu získali v roku 2016 Nádja Murád a Lamjá’ 

Hadží Bašár, ktoré prežili sexuálne zotročovanie zo strany ISIS/Dá’iš; “ 

 

ENF: 

ods. 8 
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1. časť: „vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom útokov proti náboženským 

menšinám, ktoré sú často páchané neštátnymi aktérmi, ako sú ISIS/Dá’iš; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohé krajiny majú a presadzujú antikonverzné 

zákony a zákony o rúhaní, ktoré účinne obmedzujú slobodu náboženského vyznania 

alebo viery a slobodu prejavu náboženských menšín a ateistov, a dokonca ich o 

všetky tieto slobody pripravujú; požaduje opatrenia na ochranu náboženských 

menšín, neveriacich a ateistov, ktorí sú obeťami zákonov o rúhaní, a vyzýva EÚ a 

členské štáty, aby sa zapájali do politických diskusií o zrušení takýchto zákonov; 

vyzýva EÚ a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o zlepšenie dodržiavania 

slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery a aby podporovali 

dialóg medzi kultúrami a náboženstvami v rokovaniach s tretími krajinami; žiada 

konkrétne opatrenia na účinné vykonávanie usmernení EÚ v oblasti presadzovania a 

ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, a to aj zabezpečením 

systematickej a konzistentnej odbornej prípravy zamestnancov EÚ v ústrediach a v 

delegáciách;“ 

2. časť: „plne podporuje prax EÚ zaujať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o tematické rezolúcie o 

slobode náboženského vyznania a viery, v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC) a 

na pôde VZ OSN; v plnej miere podporuje prácu Jána Figeľa, osobitného vyslanca 

EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ;“ 
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ods. 9 

1. časť: „opakuje, že sloboda prejavu online a offline je zásadnou zložkou každej 

demokratickej spoločnosti, keďže živí kultúru pluralizmu, ktorý oprávňuje 

občiansku spoločnosť a občanov vyvodzovať zodpovednosť voči svojim vládam a 

osobám prijímajúcim rozhodnutia a podporuje dodržiavanie zásad právneho štátu; 

zdôrazňuje, že obmedzenie slobody prejavu online alebo offline, ako napríklad 

odstránením obsahu online, sa smie zrealizovať iba za výnimočných okolností, keď 

je predpísané zákonom a odôvodnené sledovaním legitímneho cieľa; zdôrazňuje 

preto, že EÚ by mala zintenzívniť svoje úsilie o presadzovanie slobody prejavu 

prostredníctvom svojich vonkajších politík a nástrojov; opakuje svoju požiadavku, 

aby EÚ a jej členské štáty posilnili monitorovanie všetkých typov obmedzení 

slobody prejavu a médií v tretích krajinách, aby urýchlene a systematicky takéto 

obmedzenia odsudzovali a aby využili všetky dostupné diplomatické prostriedky a 

nástroje na zvrátenie týchto obmedzení;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinné vykonávanie usmernení EÚ týkajúcich 

sa slobody prejavu online a offline a pravidelné monitorovanie ich vplyvu;“ 

3. časť: „odsudzuje smrť a uväznenie veľkého počtu novinárov a blogerov v roku 2016 a 

vyzýva EÚ, aby ich účinne chránila;“ 

4. časť: „víta nový európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), ktorý začal 

fungovať v roku 2016, s osobitným zameraním na odbornú prípravu delegácií EÚ a 

mediálnych aktérov v tretích krajinách, ktorá je venovaná spôsobu uplatňovania 

usmernení;“ 

5. časť: „zdôrazňuje význam odhalenia a odsúdenia nenávistných prejavov a podnecovania k 

násiliu, a to na internete aj inde, keďže predstavujú hrozbu pre právny štát a hodnoty 

zakotvené v ľudských právach;“ 

 
ods. 24 

1. časť: „opätovne zdôrazňuje, že obchodovanie s ľuďmi znamená nábor, prepravu, presun, 

odovzdanie alebo prevzatie osôb použitím hrozby alebo násilia alebo iných foriem 

nátlaku, únosu, podvodu, zneužitia postavenia alebo bezbrannosti alebo poskytnutia 

alebo prijatia peňažného plnenia alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, ktorá má 

kontrolu nad inou osobou, na účel jej vykorisťovania;“ 

2. časť: „vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali opatrenia na odrádzanie od dopytu, ktorý 

podporuje všetky formy vykorisťovania osôb, najmä žien a detí, ktoré vedú 

k obchodovaniu s nimi, pričom zachovajú prístup zameraný na ľudské práva a na 

obete;“ 

3. časť: „opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky členské štáty uplatňovali stratégiu 

EÚ zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi a smernicu 2011/36/EÚ 

týkajúcu sa tejto otázky;“ 

4. časť: „vyjadruje hlboké znepokojenie nad extrémnou zraniteľnosťou migrantov a 

utečencov voči vykorisťovaniu, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi; zdôrazňuje, 

že je potrebné zachovať rozlišovanie medzi pojmami „obchodovanie s ľuďmi“ a 

„prevádzačstvo“;“ 

 
ods. 33 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a členské štáty“ a „ak tak ešte neurobili“ 

2. časť: tieto slová 
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ods. 37 

1. časť: „vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom migrantov, utečencov a 

žiadateľov o azyl, medzi ktorými je čoraz väčší počet žien, ktorí sú obeťami 

konfliktov, prenasledovania, zlyhaní v oblasti správy, chudoby, nelegálneho 

prisťahovalectva a sietí obchodovania s ľuďmi a prevádzačov“ okrem slov „ 

migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl“, „medzi ktorými je čoraz väčší počet 

žien“ a „nelegálneho prisťahovalectva“ 

2. časť: „migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl“, „medzi ktorými je čoraz väčší počet 

žien“ a „nelegálneho prisťahovalectva“ 

3. časť: „zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať konkrétne kroky s cieľom riešiť základné 

príčiny migračných tokov a nájsť dlhodobé riešenia založené na dodržiavaní 

ľudských práv a dôstojnosti, a zamerať sa preto na vonkajší rozmer utečeneckej 

krízy, a to aj prostredníctvom hľadania trvalo udržateľných riešení konfliktov v 

našom susedstve, napríklad rozvíjaním spolupráce a partnerstiev s dotknutými 

tretími krajinami, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom a zaisťujú 

dodržiavanie ľudských práv v daných krajinách; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

násilím voči detským migrantom vrátane nezvestných maloletých migrantov bez 

sprievodu a vyzýva na presídlenie, programy zlučovania rodín a humanitárne 

koridory; je hlboko znepokojený kritickou situáciou a rastúcim počtom vnútorne 

vysídlených osôb a vyzýva na ich bezpečný návrat, presídlenie alebo miestnu 

integráciu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytovali humanitárnu pomoc v 

oblasti vzdelávania, bývania, zdravotnej starostlivosti a v ďalších humanitárnych 

oblastiach, ktoré pomôžu utečencom čo najbližšie k ich domovu, a aby riadne 

vykonávali politiky návratu; zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu k migrácii 

založeného na ľudských právach a vyzýva EÚ, aby ďalej spolupracovala s OSN, 

regionálnymi organizáciami, vládami a mimovládnymi organizáciami; vyzýva 

členské štáty, aby v plnej miere vykonávali spoločný európsky azylový balík a 

spoločné právne predpisy v oblasti migrácie, najmä v záujme ochrany zraniteľných 

žiadateľov o azyl;“ 

4. časť: „zdôrazňuje, že koncepcia bezpečných krajín a bezpečných krajín pôvodu nesmie 

brániť v individuálnom posudzovaní žiadostí o azyl;“ 

5. časť: „varuje pred zneužívaním zahraničnej politiky EÚ ako „riadenia migrácie“;“ 

6. časť: „vyzýva EÚ a členské štáty, aby zaviedli úplnú transparentnosť týkajúcu sa 

finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené tretím krajinám na účely spolupráce v 

oblasti migrácie, a zabezpečili, aby z takejto spolupráce nemali prospech štruktúry 

zapojené do porušovania ľudských práv, ale aby sa táto spolupráca naopak spájala so 

zlepšovaním situácie v oblasti ľudských práv v týchto krajinách;“ 

 
ods. 56 

1. časť: „zdôrazňuje, že vzhľadom na súčasný politický vývoj v kandidátskych a 

potenciálnych kandidátskych krajinách je politika rozširovania jedným z 

najsilnejších nástrojov na upevňovanie dodržiavania demokratických zásad a 

ľudských práv;“ 
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2. časť: „vyzýva Komisiu, aby vystupňovala svoje úsilie o podporu posilňovania 

demokratickej politickej kultúry, dodržiavania zásad právneho štátu, nezávislosti 

médií a súdnictva a boja proti korupcii v týchto krajinách; vyjadruje presvedčenie, 

že základom revidovanej európskej susedskej politiky by mala byť aj naďalej 

ochrana, aktívna podpora a presadzovanie ľudských práv a demokratických zásad; 

zdôrazňuje skutočnosť, že ochrana, aktívna podpora a presadzovanie ľudských práv 

a demokracie sú v záujme partnerských krajín aj EÚ; ďalej zdôrazňuje, že je nutné, 

aby EÚ dodržala záväzok, ktorý dala svojim partnerom, najmä vo svojom susedstve, 

že podporí hospodárske, sociálne a politické reformy, bude chrániť ľudské práva a 

pomôže nastoliť právny štát, keďže ide o najlepšie prostriedky na posilnenie 

medzinárodného poriadku a zaistenie stability v jej susedstve; pripomína, že Únia 

pre Stredozemie môže a mala by formovať politický dialóg v tejto oblasti a 

zasadzovať sa o silný program týkajúci sa ľudských práv a demokracie v tomto 

regióne; pripomína, že každá krajina, ktorej cieľom je vstup do EÚ, musí v plnej 

miere zaručiť dodržiavanie ľudských práv a striktne spĺňať kodanské kritériá, 

ktorých nesplnenie by mohlo viesť k zmrazeniu rokovaní;“ 

 
odôv. H 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ako sú etnické, jazykové a náboženské menšiny, osoby 

so zdravotným postihnutím, komunita LGBTI, ženy, deti, žiadatelia o azyl a 

migranti;“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE, ENF: 

ods. 42 

1. časť: „domnieva sa, že EÚ by mala pokračovať vo svojom úsilí o zlepšenie dodržiavania 

ľudských práv LGBTI osôb v súlade s usmerneniami EÚ o tejto otázke; požaduje 

úplné vykonávanie týchto usmernení, a to aj prostredníctvom školení personálu EÚ 

v tretích krajinách; odsudzuje skutočnosť, že v 72 krajinách je homosexualita stále 

trestným činom, je znepokojený tým, že v 13 z týchto krajín sa uplatňuje trest smrti, 

a domnieva sa, že násilné praktiky a činy násilia voči jednotlivcom na základe ich 

sexuálnej orientácie, napríklad nútené odhalenia, zločiny z nenávisti a nenávistné 

prejavy online aj offline, ako aj nápravné znásilnenia, by nemali zostať 

nepotrestané;“ 

2. časť: „berie na vedomie legalizáciu manželstiev a civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v niektorých krajinách a nabáda na ich ďalšie uznanie;“ 

3. časť: „odsudzuje porušovanie telesnej integrity páchané voči ženám a menšinám; vyzýva 

štáty, aby zakázali tieto praktiky, stíhali ich páchateľov a podporovali obete;“ 
 

Iné 

Inés Ayala Sender (skupina ENF) tiež podpísala PN 17 a 2. 
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7. Hongkong: 20 rokov po odovzdaní 

Správa: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 1 písm. r) 2 GUE/NGL HPM + 344, 251, 9 

od odseku 1 písm. s) 3 GUE/NGL HPM + 338, 247, 12 

odôv. D 1 Verts/ALE  -  

hlasovanie: odporúčanie (text ako celok) HPM + 490, 82, 17 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 2, 3 

 


