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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. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, 

Francúzsku a Portugalsku 

Správa: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov 
Parlamentu a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 629, 21, 9 

 

 

2. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu 

Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku 

a Portugalsku 

Správa: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 650, 28, 1 

 

 

3. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú 

členmi EÚ ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Schválenie bez hlasovania 

 

 

4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť 

EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie 

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov 

Parlamentu a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 3 1 ENF HPM - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 9 6 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia B 2 GUE/NGL  -  

odôv. E 3 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 575, 107, 4 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 1 
 

 

5. Geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) 

Návrh uznesenia: B8-0232/2018 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0232/2018 (výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 450, 200, 35 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

6. Geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky 

modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 

1507, 59122, MON 810 a NK603 

Návrh uznesenia: B8-0233/2018 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Návrh uznesenia B8-0233/2018 (výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 451, 199, 37 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE, ENF: záverečné hlasovanie 
 

 

7. Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ 
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Správa: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 30 1 viac ako 38 

poslancov 

EH + 539, 136, 7 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

Správa: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 8 ENF  -  

od odseku 2 33 Verts/ALE EH - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL HPM - 316, 350, 16 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 580, 74, 29 

od odseku 6 34 Verts/ALE HPM - 320, 361, 6 

ods. 7 25 EFDD  -  

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 627, 26, 32 

od odseku 9 35 Verts/ALE HPM - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL HPM + 358, 291, 34 

ods. 14 ods. pôvodný text OH/EH + 527, 106, 49 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 522, 127, 22 

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

od odseku 25 36 Verts/ALE HPM + 561, 104, 19 

ods. 27 ods. pôvodný text HPM + 608, 44, 29 

ods. 29 9 ENF  -  

od odseku 36 49 GUE/NGL HPM - 327, 339, 22 

od odseku 37 43 GUE/NGL  -  

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 605, 75, 8 

2/HPM + 547, 113, 18 

ods. 44 10 ENF  -  

ods. 48 ods. pôvodný text HPM + 673, 11, 3 

ods. 50 11 ENF  -  

21 viac ako 38 

poslancov 

 -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

ods. 55 12 ENF  -  

ods. 56 13 ENF  -  

ods. 60 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 622, 34, 31 

2/HPM + 460, 205, 13 

ods. 65 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 67 28 EFDD HPČ   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 577, 74, 28 

2/HPM + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

od odseku 67 1 PPE HPM + 335, 309, 39 

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 71 50 GUE/NGL HPM - 207, 461, 19 

od odseku 78 15 ENF HPM - 108, 554, 11 

od odseku 82 2 PPE EH - 283, 364, 21 

ods. 88 ods. pôvodný text HPM + 314, 297, 62 

ods. 91 ods. pôvodný text HPM + 377, 272, 35 

ods. 92 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 94 ods. pôvodný text HPM + 403, 253, 28 

od odseku 95 44 GUE/NGL EH - 295, 354, 24 

od odseku 96 45 GUE/NGL  -  

ods. 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

od odseku 100 46 GUE/NGL EH - 140, 530, 4 

ods. 104 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 105 ods. pôvodný text OH +  

ods. 112 ods. pôvodný text HPM + 368, 308, 12 

ods. 115 ods. pôvodný text OH +  

názov po odseku 118 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 119 52 GUE/NGL HPM - 179, 485, 21 

ods. 120 ods. pôvodný text OH/EH + 503, 112, 49 

ods. 122 ods. pôvodný text OH +  

ods. 124 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 490, 184, 9 

4/HPM + 507, 157, 12 

ods. 128 ods. pôvodný text OH/EH + 512, 129, 9 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 129 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 135 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 482, 191, 8 

ods. 139 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 478, 162, 21 

ods. 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE EH - 253, 399, 21 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 142 18 ENF HPM - 70, 608, 2 

od odseku 142 19 ENF HPM - 50, 609, 20 

ods. 143 38 Verts/ALE HPM + 325, 309, 43 

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 144 ods. pôvodný text HPM + 611, 56, 15 

ods. 145 20 ENF  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 146 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 146 39 Verts/ALE HPM + 603, 73, 9 

ods. 152 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 154 ods. pôvodný text OH +  

ods. 160 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 162 27 EFDD  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 168 40 Verts/ALE EH - 297, 381, 4 

ods. 170 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 605, 66, 8 

2/EH + 517, 140, 25 

ods. 171 41 Verts/ALE HPČ   

1/EH - 298, 359, 19 

2 ↓  

ods. 176 47 GUE/NGL HPM - 216, 459, 11 

od odseku 177 48 GUE/NGL  -  

od citácie 10 30 Verts/ALE HPM - 303, 357, 18 

odôv. J ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

3/HPM + 581, 74, 23 

odôv. M ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. P 3 ENF  -  

odôv. T 4 ENF  -  

odôv. Aa 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

odôv. Af ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 557, 100, 13 

2 +  

odôv. Ag ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 362, 291, 21 

odôv. Ap 6V ENF  -  

odôv. Ax ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 525, 143, 8 

odôv. Bc 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE HPM - 294, 361, 28 

odôv. Bd 22 ALDE  -  

ods. pôvodný text HPM + 548, 98, 27 

odôv. Bq 32 Verts/ALE HPM - 307, 356, 21 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. Bt ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 448, 131, 59 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 468, 123, 89 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE, S&D: PN 1 

ECR: ods. 64 

GUE/NGL PN 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: PN 15, 18, 19, 49, odseky 4 (druhá časť), 8, 27, 40, 48, 144, odôvodnenia Bd, J 

(druhá časť) 

Verts/ALE: PN 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, odseky 67 (druhá časť), 88, 91, 94, 112, 124 (tretia 

a štvrtá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: odseky 91, 112 

ALDE: ods. 122 

GUE/NGL: odseky 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: odseky 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 60 

1. časť: „zdôrazňuje skutočnosť, že verejné finančné prostriedky zo súčasnej SPP, ktoré sa 

vynakladajú na skutočné činnosti poľnohospodárov, podliehajú veľmi presným 

kontrolám vykonávaným v malom meradle,“ 

2. časť: „zatiaľ čo väčšie sumy z rozpočtu SPP (priame platby) sú skutočne vyplácané iba na 

základe neovereného vlastníctva pôdy, a preto ich nemožno odôvodniť v očiach 

európskych občanov;“ 

 

S&D: 

PN 28 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „alebo na kompenzáciu vplyvu dohôd o voľnom 

obchode;“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 41 

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

2. časť: tieto slová 

 

ALDE: 

ods. 40 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „požaduje preto zvýšenie alebo zachovanie rozpočtu SPP 

v konštantných eurách v nasledujúcom VFR“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 64 
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1. časť: „zdôrazňuje, že priame platby treba medzi členské štáty rozdeľovať spravodlivo, čo 

je nevyhnutné pre fungovanie jednotného trhu, pričom sa musia brať do úvahy 

objektívne kritériá“ 

2. časť: „ako sú sumy, ktoré dostali členské štáty v rámci piliera I a piliera II, a skutočnosť, 

že prírodné podmienky, zamestnanosť a sociálno-hospodárske podmienky, 

všeobecná životná úroveň, výrobné náklady, najmä náklady na pôdu a kúpna sila, nie 

sú v celej EÚ rovnaké;“ 

 
ods. 65 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 68 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pričom pre členské štáty by mali byť povinné“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 92 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 139 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „s cieľom vytvoriť funkčný a nezávislý fond EÚ“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 170 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „založeného na drobnom a rodinnom 

poľnohospodárstve“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie Bt 

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

2. časť: toto slovo 

 

GUE/NGL: 

ods. 25 

1. časť: „pripomína, že v rámci predchádzajúcej reformy bolo ťažké sa dohodnúť na 

vymedzení pojmu „aktívny poľnohospodár“;“ 

2. časť: „domnieva sa preto, že poľnohospodárska produkcia (napr. ponechanie pôdy v 

dobrom poľnohospodárskom stave, zavádzanie zásad dobrého chovu zvierat, 

prispievanie k obehovému hospodárstvu) by mohla predstavovať riešenie, ktoré je 

cielenejšie a merateľné z hľadiska takejto definície;“ 

 
ods. 129 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „podporu vytvárania a rozvoja vertikálnych a 

horizontálnych hospodárskych organizácií, ako sú organizácie výrobcov vrátane 

družstiev a ich združení a medziodvetvových organizácií“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 160 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ďalšie zvýšenie dlhodobej produktivity a 

konkurencieschopnosti odvetvia výroby potravín“ a „čím sa posilní vedúca úloha 

EÚ vo svete“ 

2. časť: tieto slová 
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ENF: 

ods. 4 

1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné, aby SPP udržiavala zásadný vzťah medzi 

zákonodarcami, poľnohospodármi a občanmi EÚ;“ 

2. časť: „odmieta akúkoľvek možnosť návratu SPP na vnútroštátnu úroveň, čo by zvýšilo 

nerovnováhu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu;“ 

 

Verts/ALE: 

ods. 19 

1. časť: „domnieva sa, že zhromažďovanie informácií by malo vychádzať skôr zo satelitných 

snímok a databáz integrovaných administratívnych a kontrolných systémov“ 

2. časť: „a nie z údajov predložených jednotlivými poľnohospodármi;“ 

 
ods. 104 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „nových“ a „presného a digitálneho poľnohospodárstva“ 

2. časť: „nových“ 

3. časť: „presného a digitálneho poľnohospodárstva“ 

 
Podnadpis po odseku 118 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 152 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „obchodná politika“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 162 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pri presadzovaní poľnohospodárskych záujmov EÚ na 

nedávnych dvojstranných obchodných rokovaniach, najmä“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie M 

1. časť: „keďže priame platby predstavujú prvú významnú vrstvu stability a záchrannú sieť 

pre príjmy poľnohospodárskych podnikov, pretože predstavujú konkrétnu časť 

ročných príjmov poľnohospodárov a v niektorých regiónoch dokonca až 100 % 

príjmov poľnohospodárskych podnikov; „keďže tieto platby by mali pokračovať s 

cieľom pomôcť poľnohospodárom konkurovať (...) za rovnakých podmienok“ 

2. časť: „tretím krajinám“ 

 
odôvodnenie Af 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „na precízne poľnohospodárstvo a“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie Ag 

1. časť: „keďže väčšina biotechnologického výskumu sa teraz nachádza mimo EÚ, kde sa 

zvyčajne zameriava na agroekonomické otázky, ktoré pre EÚ nie sú relevantné“ 

2. časť: „čo môže viesť k stratám investícií a zamerania;“ 

 
odôvodnenie Ax 

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

2. časť: tieto slová 

 

ALDE, GUE/NGL: 

ods. 50 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „povinnej“, „zostupnú“, „aby sa o povinných stropoch 

rozhodovalo na európskej úrovni“ a „domnieva sa, že finančné prostriedky 

sprístupnené prostredníctvom stropov a zostupnej tendencie by sa mali ponechať v 

členskom štáte alebo regióne, z ktorého pochádzajú“; 

2. časť: „povinnej“ 

3. časť: „zostupnú“ 

4. časť: „aby sa o povinných stropoch rozhodovalo na európskej úrovni“ 

5. časť: „domnieva sa, že finančné prostriedky sprístupnené prostredníctvom stropov 

a zostupnej tendencie by sa mali ponechať v členskom štáte alebo regióne, z ktorého 

pochádzajú;“ 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

ods. 67 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pričom by sa tieto mali aktivovať iba na základe 

posúdenia Komisie,“ „životného prostredia, klímy alebo“ 

2. časť: „pričom by sa tieto mali aktivovať iba na základe posúdenia Komisie,“ 

3. časť: „životného prostredia, klímy alebo“ 

4. časť: „alebo na kompenzáciu vplyvu dohôd o voľnom obchode“ 

 

ALDE, ENF: 

odôvodnenie J 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „neposkytla žiadnu záruku, že rozpočet SPP bude 

zachovaný, a keďže je nevyhnutné, aby sa to vyriešilo pred blížiacim sa predložením 

legislatívnych návrhov; keďže sa nimi musí zabezpečiť“ a „aby nedošlo k návratu 

SPP na vnútroštátnu úroveň“ 

2. časť: „neposkytla žiadnu záruku, že rozpočet SPP bude zachovaný, a keďže je 

nevyhnutné, aby sa to vyriešilo pred blížiacim sa predložením legislatívnych 

návrhov; keďže sa nimi musí zabezpečiť“ 

3. časť: „aby nedošlo k návratu SPP na vnútroštátnu úroveň“ 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

ods. 124 

1. časť: „trvá na tom, že je mimoriadne dôležité, aby v rámci budúcej SPP boli 

poľnohospodári podporovaní efektívnejšie, spravodlivejšie a rýchlejšie, aby sa 

dokázali vyrovnať s nestálosťou cien a príjmov v dôsledku klimatických podmienok, 

nepriaznivých poveternostných podmienok, sanitárnych a trhových rizík,“ 

2. časť: „a to tým, že sa vytvoria ďalšie stimuly a trhové podmienky stimulujúce rozvoj 

a dobrovoľné využívanie nástrojov riadenia rizík a stabilizácie (systémy poistenia, 

nástroje na stabilizáciu príjmov, mechanizmy individuálneho zabezpečenia 

a vzájomné fondy) pri zabezpečení dostupnosti pre všetkých poľnohospodárov 

a zlučiteľnosti s existujúcimi vnútroštátnymi systémami;“ okrem slov „systémy 

poistenia“ a „nástroje na stabilizáciu príjmov“ 

3. časť: „systémy poistenia“ 

4. časť: „nástroje na stabilizáciu príjmov“ 

 
ods. 135 

1. časť: „zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby jednotná SOT naďalej zohrávala dôležitú 

úlohu v budúcej SPP ako bezpečnostná sieť pri rýchlo sa stabilizujúcich 

poľnohospodárskych trhoch a pri predvídaní kríz“ 
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2. časť: „a na základe skúseností získaných počas posledných kríz na trhu, najmä v sektore 

mlieka a mliečnych výrobkov, poukazuje na význam súhrnného nariadenia pri 

umožňovaní a podporovaní doplnkového využívania inovatívnych nástrojov riadenia 

trhu a krízového riadenia, ako sú dobrovoľné odvetvové dohody, na riadenie 

a prípadne kvantitatívne zníženie dodávok medzi výrobcami, organizáciami 

výrobcov, združeniami organizácií výrobcov a medziodvetvovými organizáciami 

a spracovateľmi (napr. plán zníženia produkcie mlieka EÚ);“ okrem slov „súhrnného 

nariadenia“ 

3. časť: „súhrnného nariadenia“ 

 
ods. 140 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „hoci“, „sú pre niektoré poľnohospodárske odvetvia EÚ 

prospešné a potrebné na posilnenie pozície Únie na globálnom poľnohospodárskom 

trhu“ a „a sú prínosom pre celé hospodárstvo EÚ, takisto prinášajú“ 

2. časť: „hoci“ 

3. časť: „sú pre niektoré poľnohospodárske odvetvia EÚ prospešné a potrebné na posilnenie 

pozície Únie na globálnom poľnohospodárskom trhu“ 

4. časť: „a sú prínosom pre celé hospodárstvo EÚ, takisto prinášajú“ 

 
ods. 143 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „hoci je dôležité pokračovať v práci na zvýšenom 

prístupe európskych poľnohospodárskych výrobkov na trh“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 146 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že agropotravinársky sektor EÚ by mal 

využiť možnosti rastu, ktoré vývoz prináša, keďže podľa odhadov bude 90 % 

nárastu celosvetového dopytu po agropotravinárskych výrobkoch v nasledujúcom 

desaťročí pochádzať z krajín mimo Európy;“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

Stefan Eck (skupina GUE/NGL) tiež podpísal PN 42 až 52. 
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9. Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva 

Správa: Pavel Svoboda a Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 ods. pôvodný text OH/EH + 407, 245, 17 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 395, 247, 37 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 71 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 74 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

(vypustenie 

odseku) 

od odseku 86 ods. pôvodný text  + ústny PN 

odôv. W ods. pôvodný text HPM + 349, 292, 43 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 497, 76, 111 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: odôvodnenie W, ods. 10 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

odôvodnenie W, ods. 8 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 poslancov 

ods. 10 

1. časť: „podporuje vytváranie účinných právnych predpisov zameraných na zlepšenie 

ochrany zamestnanosti a konkurencieschopnosti Európy“ 

2. časť: „s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky, a to vo všetkých odvetviach 

hospodárstva“ 

 
ods. 27 

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

2. časť: toto slovo 
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Iné 

Heidi Hautala predložila ústny PN, aby za odsek 86 doplnila nový odsek: 

„86a. náležite berie na vedomie rozsudok De Capitani1, ktorý opätovne potvrdzuje, že zásady 

verejnosti a transparentnosti sú neoddeliteľnou súčasťou legislatívneho procesu EÚ a že žiadna 

všeobecná domnienka nezverejňovania nemôže byť uznaná, pokiaľ ide o legislatívne dokumenty 

vrátane dokumentov z trialógu; 
1 rozsudok Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 22. marca 2018, De 

Capitani/Parlament, vec T-540/15, ECLI:EÚ:T:2018:167.“ 

 

Pavel Svoboda predložil tento ústny PN k odseku 71: 

„71. víta skutočnosť, že v novembri 2016 sa začali medziinštitucionálne rokovania uvedené v bode 

40 novej MID; so sklamaním konštatuje, že po viac ako roku diskusií, dvoch troch kolách 

rokovaní na politickej úrovni a množstve stretnutí na technickej úrovni sa zatiaľ napriek jasnej a 

ustálenej judikatúre nedosiahla žiadna dohoda; berie na vedomie doterajší pokrok a dôrazne trvá 

na tom, že tieto rokovania by sa mali uzavrieť ešte počas bulharského predsedníctva;“ 

 

Pavel Svoboda predložil ústny PN s cieľom vypustiť odsek 74. 
 

 

10. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrhy uznesení: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

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

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 1 13 GUE/NGL HPM - 74, 592, 18 

od odseku 2 14 GUE/NGL HPM - 116, 550, 17 

od odseku 3 15 GUE/NGL HPM - 75, 559, 39 

ods. 4 1 EFDD  -  

6 ENF HPM - 98, 542, 40 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 4 16rev GUE/NGL HPM - 164, 480, 43 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

od odseku 5 17 GUE/NGL HPM - 133, 534, 20 

ods. 6 3 EFDD  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 517, 120, 46 

2/HPM + 488, 165, 19 

od odseku 6 18 GUE/NGL HPM - 175, 480, 31 

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 500, 158, 26 

od odseku 7 7 ENF HPM - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL HPM - 86, 565, 32 

ods. 8 8 ENF HPM - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

ods. pôvodný text HPM + 445, 188, 51 

od odseku 8 20 GUE/NGL  -  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 510, 154, 17 

2/HPM + 506, 132, 45 

od odseku 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL HPM - 85, 575, 25 

ods. 10 10 ENF HPM - 126, 522, 30 

ods. pôvodný text HPM + 462, 193, 27 

od odseku 10 22rev GUE/NGL HPM - 90, 542, 50 

od odseku 11 23 GUE/NGL HPM - 145, 462, 69 

od odseku 12 24 GUE/NGL HPM - 146, 501, 31 

ods. 13 5 EFDD  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. pôvodný text HPM + 503, 149, 32 

od odseku 13 11 ENF HPM - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL HPM - 120, 544, 21 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 566, 71, 41 

2/HPM + 567, 85, 28 

od odseku 14 26 GUE/NGL HPM - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

od citácie 4 29 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 409, 213, 61 

Návrh uznesenia B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: odseky 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: PN 6, 7, 8, 10, 11, ods. 9 (druhá časť) 

GUE/NGL: PN 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: záverečné hlasovanie (B8-0239/2018) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: odseky 7, 8, 10, 13 

ENF: ods. 13 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 1 

1. časť: „berie na vedomie návrhy Komisie z 2. mája 2018 týkajúce sa VFR na roky 2021 – 

2027 a systému vlastných zdrojov EÚ, ktoré predstavujú základ budúcich rokovaní;“ 

2. časť: „pripomína, že Parlament zaujal jasnú pozíciu vo svojich dvoch uzneseniach, ktoré 

boli prijaté prevažnou väčšinou 14. marca 2018 a ktorými bol stanovený jeho 

mandát na rokovania;“ 

 
ods. 4 

1. časť: „vyjadruje svoje sklamanie nad navrhnutou celkovou úrovňou budúceho VFR, ktorá 

je stanovená na 1,1 bilióna EUR, čo predstavuje 1,08 % HND EÚ-27 po odpočítaní 

Európskeho rozvojového fondu (v súčasnosti 0,03 % HND EÚ mimo rozpočtu EÚ); 

zdôrazňuje, že táto celková úroveň z hľadiska percentuálneho podielu HND je v 

reálnych hodnotách nižšia ako úroveň súčasného VFR,“ 
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2. časť: „napriek potrebe ďalších finančných prostriedkov na nové politické priority a 

vznikajúce výzvy Únie; pripomína, že súčasný VFR je nižší ako ten predchádzajúci 

(VFR na roky 2007 – 2013) a že sa ukázalo, že je neprimeraný na financovanie 

naliehavých potrieb Únie;“ 

 
ods. 6 

1. časť: „znovu potvrdzuje svoj neochvejný postoj, pokiaľ ide o potrebnú úroveň finančných 

prostriedkov na kľúčové politiky EÚ vo VFR na roky 2021 – 2027, aby mohli plniť 

svoje poslanie a ciele; zdôrazňuje predovšetkým požiadavku zachovať financovanie 

SPP a politiky súdržnosti EÚ-27 aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v 

reálnych hodnotách, pričom sa dodrží celková štruktúra týchto politík, trojnásobne 

zvýšiť súčasný rozpočet na program Erasmus+, zdvojnásobiť osobitné financovanie 

pre MSP a na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, zvýšiť súčasný rozpočet na 

výskum a inováciu aspoň o 50 % tak, aby dosiahol 120 miliárd EUR, zdvojnásobiť 

prostriedky na program Life+, výrazne zvýšiť investície prostredníctvom Nástroja na 

prepájanie Európy a zaistiť ďalšie finančné prostriedky na bezpečnosť, migráciu a 

vonkajšie vzťahy;“ 

2. časť: „zdôrazňuje preto svoju pozíciu, aby sa VFR na roky 2021 – 2027 stanovil na úrovni 

1,3 % HND EÚ-27;“ 

 
ods. 14 

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

2. časť: tieto slová 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

ods. 9 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a plne podporuje zrušenie všetkých zvýhodnení a 

korekcií“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

Návrh uznesenia B8-0240/2018 (skupina ECR) bol stiahnutý. 

Marie-Pierre Vieu a Marie-Christine Vergiat (skupina GUE/NGL) tiež podpísali návrh uznesenia 

B8-0241/2018. 
 

 

11. Líbya 

Správa: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 písm. a) 36 S&D  +  

ods. 1 od písmena a) 20 GUE/NGL HPM - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL HPM - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL HPM - 53, 603, 24 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_SK.docx 21 PE 623.123 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 od písm. b) 27 EFDD EH + 610, 42, 26 

ods. 1 písm. d) 28 EFDD EH + 375, 281, 25 

ods. 1 od písm. g) 29 EFDD EH + 503, 129, 44 

ods. 1 písm. h) 30 EFDD  +  

ods. 1 písm. j) 37 S&D EH + 537, 106, 24 

ods. 1 bod 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 1 písm. m) ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 607, 50, 13 

2/HPM + 533, 120, 13 

ods. 1 písm. n) 31 EFDD EH + 496, 113, 14 

ods. 1 písm. o) ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 610, 60, 10 

2/HPM + 495, 121, 52 

ods. 1 od písm. p) 32 EFDD EH + 515, 92, 74 

ods. 1 písm. s) 3V EFDD HPM - 118, 555, 4 

ods. 1 písm. t) 10 GUE/NGL HPM - 183, 482, 13 

4 EFDD HPM - 126, 540, 11 

ods. 1 písm. u) 11 GUE/NGL HPM - 182, 469, 26 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 579, 64, 26 

2/HPM + 352, 219, 90 

3/HPM + 500, 124, 49 

4/HPM + 429, 192, 50 

5/HPM + 510, 130, 28 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_SK.docx 22 PE 623.123 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

6/HPM + 506, 149, 19 

7/HPM + 498, 150, 13 

ods. 1 od písm. u) 12 GUE/NGL HPM - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL HPM - 101, 539, 33 

ods. 1 písm. v) ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 631, 18, 27 

2/HPM + 372, 286, 18 

ods. 1 písm. w) 5 EFDD HPM - 139, 526, 15 

ods. 1 od písmena w) 6 EFDD HPM - 146, 528, 5 

ods. 1 od písm. x) 14 GUE/NGL HPM - 212, 429, 35 

ods. 1 písm. y) ods. pôvodný text HPM - 330, 331, 18 

ods. 1 písm. z) 38 S&D  +  

ods. pôvodný text HPM ↓  

ods. 1 písm. ac) 15 GUE/NGL HPM - 197, 440, 38 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 1 písm. ae) 16 GUE/NGL HPM + 404, 261, 12 

ods. 1 od písmena ai) 39 S&D EH + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

od citácie 5 7 GUE/NGL HPM + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL HPM + 343, 290, 32 

od citácie 13 1 EFDD HPM - 110, 542, 25 

odôv. A 17 GUE/NGL HPM - 76, 547, 48 

od odôvodnenia A 18 GUE/NGL HPM - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL HPM - 95, 538, 44 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odôvodnenia G 23 EFDD EH + 433, 194, 49 

odôv. H ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odôvodnenia I 2 EFDD HPM - 91, 561, 27 

od odôvodnenia K 9 GUE/NGL HPM + 338, 334, 4 

od odôvodnenia O 24 EFDD  +  

odôv. R 25 EFDD  +  

od odôvodnenia S 26 EFDD EH + 554, 97, 19 

od odôvodnenia Z 34 S&D  +  

35 S&D  +  

hlasovanie: odporúčanie (text ako celok) HPM + 486, 150, 44 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: PN 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ods. 1 písm. m; ods. 1 

písm. o; ods. 1 písm. u; ods. 1 písm. v; ods. 1 písm. y; ods. 1 písm. z; 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: ods. 1 písm. ac) 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

ods. 1 písm. y; ods. 1 písm. z 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 1 bod 1 

1. časť: „uvažovať o kríze v Líbyi v širšom regionálnom a celoafrickom kontexte, keďže 

Líbya má kľúčový význam pre stabilitu severnej Afriky a Sahelu, ako 

aj stredozemského regiónu; podporovať a uľahčovať spoluprácu Líbye so svojimi 

susedmi v oblasti Sahelu; zamyslieť sa v rámci tejto reflexie nad tým, ako vplýva 

situácia v Líbyi na dynamiku a výzvy, ktorým čelí EÚ; vypracovať komplexnú 

politiku voči Líbyi, ktorá by zohľadňovala regionálnu a celoafrickú perspektívu, 

ktorá bude zahŕňať širšie politiky rozvoja a bezpečnosti, migračné politiky a ochranu 

ľudských práv a základných slobôd, ako aj boj proti terorizmu a boj proti otroctvu a 

vykorisťovaniu; zabezpečiť, aby boli na vykonávanie tejto politiky k dispozícii 

primerané a dostatočné finančné prostriedky vrátane budúceho viacročného 

finančného rámca, a to s cieľom priniesť konkrétne výsledky“ 

2. časť: „pokračovať a podľa možnosti zintenzívniť spoluprácu medzi operáciou NATO Sea 

Guardian a operáciou EUNAVFOR MED SOPHIA“ 
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ods. 1 písm. ac) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pokračovať v operácii EUNAVFOR MED SOPHIA s 

cieľom narušiť obchodný model obchodníkov s ľuďmi a pašerákov, rozvinúť 

kapacity líbyjskej pobrežnej stráže a“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie H 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „opatrenia EÚ (...) prinášajú výsledky“, „v oblasti“ a „ak 

zoberieme do úvahy, že“ 

2. časť: tieto slová 

 

GUE/NGL: 

ods. 1 písm. m 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „úsilia o boj proti terorizmu a boj proti obchodovaniu s 

ľuďmi, a to nielen prostredníctvom integrácie spravodajských služieb, finančnej 

spolupráce a taktickej podpory, ale aj“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 1 písm. o) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „v súlade s Parížskym vyhlásením z 25. júla 2017“ 

2. časť: tieto slová 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

ods. 1 písm. u) 

1. časť: „zintenzívniť spoločné úsilie, ktoré EÚ, Africká únia a OSN vynakladajú na 

zlepšenie ochrany migrantov a utečencov v Líbyi, pričom osobitnú pozornosť treba 

venovať zraniteľným jednotlivcom; dôkladne a bezodkladne vyšetriť tvrdenia o 

zneužívaní migrantov a utečencov a o neľudskom zaobchádzaní s nimi zo strany 

zločineckých skupín v Líbyi, ako aj tvrdenia o otroctve; navrhnúť iniciatívy s 

cieľom zabrániť všetkým takýmto incidentom v budúcnosti; zlepšiť podmienky 

utečencov a migrantov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach určených na zaistenie, 

a naliehať na líbyjské orgány, aby čo najskôr uzavreli tie zariadenia, v prípade 

ktorých sa zistilo, že nie sú v súlade s medzinárodnými normami; pokračovať v úsilí 

o asistované dobrovoľné návraty a presídľovanie, ktoré sa vynakladá v spolupráci 

s OSN a Africkou úniou, a zintenzívniť ho, zdôrazňujúc v tomto kontexte význam 

zrušenia líbyjskej požiadavky „výstupných víz“; nabádať líbyjské orgány, aby 

zastavili svojvoľné zatýkanie a zabránili zatýkaniu zraniteľných osôb, najmä detí; 

zabezpečiť, aby sa s migrantmi zaobchádzalo v plnom súlade s medzinárodnými 

normami v oblasti ľudských práv, a vyčleniť na tento účel z rozpočtu EÚ potrebné 

finančné prostriedky; vyzvať Líbyu, aby podpísala a ratifikovala Ženevský dohovor 

o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokol z roku 1967“ okrem 

slov „zlepšiť podmienky utečencov a migrantov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach 

určených na zaistenie“, „v prípade ktorých sa zistilo, že nie sú v súlade s 

medzinárodnými normami“ a „a zabránili“ 

2. časť: „zlepšiť podmienky utečencov a migrantov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach 

určených na zaistenie“ 

3. časť: „v prípade ktorých sa zistilo, že nie sú v súlade s medzinárodnými normami“ 

4. časť: „a zabránili“ 

5. časť: „zabezpečiť, aby sa pomocná hraničná misia Európskej únie (EUBAM) v Líbyi, 

operácia EUNAVFOR MED SOPHIA a operácia agentúry Frontex Themis spoločne 

zamerali na to, ako odstrániť nelegálne aktivity vrátane prevádzačstva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu v centrálnom stredozemskom regióne“ 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_SK.docx 25 PE 623.123 

6. časť: „zabezpečiť, aby EUBAM v súlade so svojím mandátom naďalej aktívne 

spolupracovala s líbyjskými orgánmi a pomáhala im v prioritných oblastiach 

týkajúcich sa riadenia hraníc, presadzovania práva a systému trestnej justície v 

širšom zmysle“ okrem slova „prioritných“  

7. časť: „prioritných“ 

 
ods. 1 písm. v) 

1. časť: „ďalej rozvíjať úsilie zamerané proti všetkým činnostiam prevádzačstva 

a obchodovania s ľuďmi na územie Líbye, cez toto územie a z tohto územia, ako 

aj pri pobreží Líbye, ktoré ohrozujú proces stabilizácie Líbye a predstavujú 

nebezpečenstvo pre životy tisícov ľudí;“ 

2. časť: „v tomto zmysle zabezpečiť, aby EÚ naďalej prispievala k boju proti týmto 

problémom tým, že pomôže líbyjským partnerom pri vytváraní už dlhšie potrebnej 

spôsobilosti chrániť pozemné a námorné hranice krajiny a že bude spolupracovať s 

líbyjskými orgánmi pri zavádzaní komplexnej stratégie riadenia hraníc“ 
 

Iné 

Pozmeňujúci návrh 33 bol zrušený. 
 

 

12. Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru 

Správa: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 8 1 spravodajca  +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH/EH + 333, 295, 8 

ods. 44 ods. pôvodný text OH/EH + 371, 270, 24 

ods. 51 ods. pôvodný text OH/EH + 346, 322, 12 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 439, 157, 80 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov 

odseky 41, 44, 51 

 

 

13. Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov 

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 643, 3, 21 

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 43 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 521, 109, 30 

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 60 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 513, 101, 38 

odôv. N ods. pôvodný text HPM + 523, 78, 55 

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 571, 29, 60 

2/HPM + 517, 91, 52 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. P ods. pôvodný text HPM + 545, 65, 54 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 517, 74, 72 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: odseky 18, 43 (druhá časť), 60 (druhá časť) 

ENF: odôvodnenia O, N, P 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 18 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 42 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby odstránila súdne a praktické nedostatky pri vykonávaní tejto 

smernice správnym vzájomným pôsobením rôznych nástrojov EÚ na ochranu obetí, 

ako je napríklad smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze, smernica 

2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí 

obchodovania, smernica 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii a smernica 2014/42/EÚ o 

zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii“ 

2. časť: „vyzýva všetky členské štáty a EÚ, aby ratifikovali a plne presadzovali Istanbulský 

dohovor Rady Európy, aby predchádzali násiliu na ženách a dievčatách a bojovali 

proti nemu a aby súdržne uplatňovali tieto dôležité nástroje s cieľom zabezpečiť, aby 

si obete v Európe plne uplatňovali svoje práva“ 

 
ods. 43 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby do svojho monitorovania a podávania správ zahrnula 

odvetvové preskúmanie a aby zabezpečila rovnaké uplatňovanie smernice v záujme 

ochrany všetkých obetí bez ohľadu na dôvod viktimizácie alebo osobitné vlastnosti,“ 

2. časť: „ako sú rasa, farba pleti, náboženstvo, pohlavie, rodová identita, rodové vyjadrenie, 

sexuálna orientácia, pohlavné znaky, zdravotné postihnutie, štatút prisťahovalca 

alebo akýkoľvek iný štatút;“ 

 
ods. 60 

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

2. časť: tieto slová 

 

ENF: 

ods. 15 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby posilnili práva obetí trestných činov z nenávisti“ 

2. časť: „vrátane trestných činov proti LGBTI osobám alebo trestných činov s rasistickými 

motívmi“ 

 
ods. 33 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 51 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a LGBTQI osobám“ a „rodovo motivovaného“ 

2. časť: tieto slová 
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odôvodnenie O 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „voči migrantom a žiadateľom o azyl“ 

2. časť: tieto slová 

 

ECR, ENF: 

ods. 16 

1. časť: „upozorňuje na skutočnosť, že individuálne posudzovanie má rozhodujúci význam, 

pretože posilňuje postavenie obete tým, že sú jej poskytnuté informácie o jej právach 

a práve robiť rozhodnutia v konaniach, ktorých je účastníkom, a v prípade dieťaťa o 

práve na prístup k osobitným procesným zárukám, ktoré by sa naň vzťahovali od 

samého začiatku súdneho konania; vyzýva členské štáty, aby náležitým spôsobom 

zaviedli do svojich právnych predpisov včasné individuálne posúdenie obetí, a to v 

prípade potreby aj v priebehu ich počiatočného kontaktu s príslušným orgánom, ako 

základný procesný krok k uznaniu a identifikácii osobitných potrieb obete a 

následnému poskytnutiu osobitnej ochrany v súlade s týmito potrebami, a aby 

predchádzali sekundárnej a opakovanej viktimizácii, zastrašovaniu a pomste; 

zdôrazňuje, že individuálne posúdenie musí byť pravidelne preskúmané s cieľom 

určiť pretrvávajúce potreby podpory a že obetiam by malo byť poskytnuté následné 

preskúmanie v primeranej lehote po tom, ako sa stal trestný čin, na základe 

existujúcich poznatkov o traumatických reakciách; pripomína, že individuálne 

posúdenie je potrebné najmä pre obete obchodovania s ľuďmi a detské obete 

sexuálneho zneužívania vzhľadom na sociálne, fyzické a psychologické dôsledky 

týchto trestných činov;“ 

2. časť: „pripomína, že vo všetkých ustanoveniach je potrebné posilniť rodový rozmer, 

keďže obete rodovo motivovaného násilia z radov žien a LGBTQI osôb si vyžadujú 

osobitnú pozornosť a ochranu z dôvodu vysokého rizika opakovanej viktimizácie, a 

preto by sa mali zabezpečiť osobitné opatrenia a špecializovaná podpora;“ okrem 

slov „obete rodovo motivovaného násilia z radov (...) LGBTQI osôb“ 

3. časť: „obete rodovo motivovaného násilia z radov (...) LGBTQI osôb“ 
 

 

14. Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

Správa: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 1 5 GUE/NGL HPM - 287, 347, 25 

ods. 2 6 GUE/NGL HPČ   

1/HPM - 276, 366, 15 

2/HPM ↓  

3/HPM ↓  

ods. 3 7 GUE/NGL EH - 238, 355, 51 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 -  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 8 8 GUE/NGL HPM - 131, 526, 10 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 9 9 GUE/NGL HPM - 149, 495, 14 

ods. 13 10V GUE/NGL  -  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 15 2 S&D HPM - 266, 386, 9 

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 542, 102, 14 

ods. 25 11 GUE/NGL  -  

ods. 37 12 GUE/NGL  -  

ods. 42 13 GUE/NGL  -  

ods. 44 14 GUE/NGL HPM - 285, 346, 30 

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 476, 169, 13 

ods. 49 15 GUE/NGL HPM - 296, 346, 11 

ods. 60 3 S&D HPM - 323, 323, 13 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 62 4 S&D  -  

od odôvodnenia M 1 S&D  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 499, 91, 54 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: PN 2, 3, odseky 16, 46 (druhá časť) 

GUE/NGL: PN 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 16 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 46 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane uvažovania o prístupe založenom na sankciách 

a o iných možnostiach“ 

2. časť: tieto slová 

 

S&D: 

PN 6 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vo vydieraní tretích krajín prostredníctvom“ a „ako aj 

hrozby“ 

2. časť: „vo vydieraní tretích krajín prostredníctvom“ 

3. časť: „ako aj hrozby“ 

 

PPE: 

ods. 4 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „aby prijala okamžité kroky s cieľom“ a „aby včas 

predložila posúdenie vplyvu, ktoré bude zahŕňať rôzne možnosti budúcich 

obchodných vzťahov, s cieľom“ 

2. časť: tieto slová 

 

EFDD: 

ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „žiada Komisiu a Radu, aby čo najskôr objasnili svoje 

rozhodnutie o štruktúre dohôd o voľnom obchode v budúcnosti a plne rešpektovali 

toto rozdelenie právomocí medzi EÚ a jej členskými štátmi týkajúce sa prijatia 

smerníc na rokovania, rokovaní a právneho základu návrhov na podpísanie a 

uzavretie, a najmä na podpísanie a uzavretie medzinárodných obchodných dohôd 

Radou, aby sa tak ďalej neodkladali všetky dohodnuté, ale zatiaľ neratifikované 

obchodné dohody s obchodnými partnermi“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 8 

1. časť: „berie na vedomie zablokovanie viacstranných rokovaní o dohode o obchode so 

službami (TiSA) a dohode o environmentálnych tovaroch“ okrem slov „o dohode o 

obchode so službami (TiSA)“ 

2. časť: „o dohode o obchode so službami (TiSA)“ 
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3. časť: „vyzýva Úniu, aby prevzala iniciatívu, aby sa tak v oboch rokovacích procesoch 

znovu dosiahol pokrok, a aby v prípade rokovaní o dohode TiSA konala v súlade s 

pozíciou Parlamentu k dohode TiSA“ 

 
ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „žiada Komisiu, aby pokračovala v práci na novom 

mnohostrannom systéme na riešenie sporov v oblasti investícií“ 

2. časť: tieto slová 

 


