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PRÍ LOHA 
 

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. Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne 

Návrhy uznesení: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0254/2018 

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii 

Návrhy uznesení: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-
0264/2018, B8-0268/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0259/2018 

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

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 10 2 GUE/NGL EH - 275, 314, 31 

od odseku 11 5 EFDD HPM + 310, 255, 54 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 352, 260, 7 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 588, 30, 10 

2/HPM + 490, 117, 10 

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

odôv. D ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia I 1 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 525, 29, 71 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: záverečné hlasovanie 

EFDD: PN 5 

ECR: ods. 14 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 8, 15, odôvodnenie D 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vyzýva Radu, aby zvážila zavedenie cielených opatrení 

voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv;“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE: 

ods. 2 
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1. časť: „odsudzuje pretrvávajúce prenasledovanie obhajcov ľudských práv vrátane obhajcov 

práv žien v Saudskej Arábii, ktoré podkopáva dôveryhodnosť reformného procesu v 

krajine;“ 

2. časť: „vyzýva vládu Saudskej Arábie, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila 

všetkých obhajcov ľudských práv a ďalších väzňov svedomia, ktorí sú zadržiavaní a 

boli odsúdení iba za to, že uplatnili svoje právo na slobodu prejavu a že pokojným 

spôsobom vykonávajú činnosť v prospech ľudských práv; odsudzuje neustálu 

systematickú diskrimináciu žien a dievčat v Saudskej Arábii;“ 

 
ods. 13 

1. časť: „vyzýva EÚ, aby na nasledujúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva predložila 

uznesenie o situácii obhajcov ľudských práv v Saudskej Arábii;“ 

2. časť: „vyzýva EÚ, aby na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre ľudské práva a v Komisii 

pre postavenie žien nastolila otázku členstva štátov s pochybnou minulosťou v 

oblasti ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o dodržiavanie práv žien a rodovej 

rovnosti;“ 

3. časť: „vyzýva EÚ, aby na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva navrhla vymenovanie 

osobitného spravodajcu pre ľudské práva v Saudskej Arábii;“ 
 

Iné 

PN 3 a 4 boli stiahnuté. 
 

 

3. Sudán, najmä situácia Núry Hosseinovej Hammadovej 

Návrhy uznesení: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-
0271/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0265/2018 

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

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 553, 54, 21 

2/HPM + 570, 26, 18 

od odôvodnenia M 1 Verts/ALE EH + 339, 253, 31 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 455, 34, 140 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0265/2018) 

S&D: ods. 9 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 9 

1. časť: „opätovne pripomína svoju pevnú pozíciu proti uplatňovaniu trestu smrti 

vo všetkých prípadoch a za akýchkoľvek okolností; domnieva sa, že trest smrti 

znevažuje ľudskú dôstojnosť a je formou krutého, neľudského a ponižujúceho 

zaobchádzania;“ 

2. časť: „vyzýva sudánske orgány, aby dodržiavali moratórium OSN na trest smrti; vyzýva 

Sudán, aby ratifikoval Dohovor proti mučeniu (CAT) a dohovor CEDAW;“ 
 

Iné 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B8-0265/2018. 
 

 

4. Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry 

Návrh uznesenia: B8-0237/2018 (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: 

kandidatúra Antonia 

Muru 

TH + 434, 109, 74 

 

  



P8_PV(2018)05-31(VOT)_SK.docx 6 PE 623.124 

5. Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: 

revízia právneho rámca EÚ 

Správa: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 577, 32, 19 

 

 

6. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I 

Správa: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

2 výbor HPČ   

1 +  

2/EH + 308, 280, 35 

13 výbor HPČ   

1 +  

2/EH + 316, 294, 18 

16 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

23 výbor OH +  

35 výbor OH -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

62 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

3 +  

článok 1 podods. 1 

bod 4 písm. a 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 6 podods. 1 

písm. a 

69 viac ako 38 

poslancov 

 -  

31 výbor  +  

72 GUE/NGL  ↓  

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 

76V ENF HPM - 68, 556, 7 

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 1 

44 výbor  +  

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 2 

70 ALDE  -  

45 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

3 +  

4/HPM + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 2 a 

(nový) 

46 výbor  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 4 

47 výbor  +  

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 5 

48 výbor  +  

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 7 

49 výbor  +  

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 8 

50 výbor  +  

článok 1 podods. 1 

bod 7 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 12 ods. 10 

51 výbor  +  

článok 1 podods. 1 

bod 9 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 13 

77V ENF  -  

článok 1 podods. 1 

bod 9 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 13 ods. 1 

54 výbor  +  

článok 1 podods. 1 

bod 9 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 13 ods. 1 

podods. 2 úvodná časť 

55 výbor  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

článok 1 bod 9 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 13 ods. 2 a 

(nový) 

74 GUE/NGL  -  

článok 1 podods. 1 

bod 13 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 20a podods. 1 

78V ENF  -  

61 výbor  +  

článok 1 bod 14 písm. 

a 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 21 písm. j 

75 GUE/NGL  -  

článok 1 podods. 1 

bod 14 písm. bi 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 21 ods. 2 

písm. c podods. 2 bod 

ii 

66 PPE EH - 311, 318, 3 

článok 1 podods. 1 

bod 16 

rozhodnutie č. 

1313/2013/EÚ 

článok 23 – ods. 2 

67 PPE EH - 253, 357, 18 

63 výbor  +  

od odôvodnenia 5 68 viac ako 38 

poslancov 

EH + 356, 251, 21 

odôv. 6 10 výbor HPČ   

1 +  

2/HPM + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 431, 99, 97 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 76 

Verts/ALE: PN 10 (druhá časť), 45 (štvrtá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: PN 23, 63 
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GUE/NGL: PN 35 

Verts/ALE: PN 62 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 13 

1. časť: „Mnohé členské štáty zápasia s nedostatkom materiálno-technického vybavenia v 

prípadoch neočakávaných katastrof. Mechanizmus Únie by mal preto poskytovať 

možnosti ako rozšíriť materiálno-technickú základňu tam, kde to je potrebné,“ 

2. časť: „a to najmä ak ide o záchranné práce hendikepovaných, starých alebo chorých 

osôb.“ 

 
PN 16 

1. časť: „Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné 

finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie, ale nie na 

úkor finančných prostriedkov vyčlenených na iné kľúčové politiky Únie,“ 

2. časť: „napríklad na tie, ktoré slúžia na presadzovanie práv, rovnosti a občianstva, 

spravodlivosti alebo ľudského rozvoja na celosvetovej úrovni, vrátane všetkých 

finančných prostriedkov vyčlenených na rodovú rovnosť a programy a projekty 

zamerané na posilnenie postavenia žien, a osobitne so zreteľom na skutočnosť, že 

vykonávanie niektorých týchto programov bolo mimoriadne úspešné: platby 

vyčlenené na program Práva, rovnosť a občianstvo dosiahli v posledných troch 

rokoch úroveň vyše 99 %.“ 

 
PN 62 

1. časť: „V prípade kapacít členských štátov, ktoré neboli vopred vyčlenené pre európske 

zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, výška finančnej podpory Únie pre dopravné 

zdroje nepresahuje 55 % celkových oprávnených nákladov. Aby boli oprávnené na 

takéto financovanie, členské štáty musia vytvoriť register všetkých kapacít, ktoré 

majú k dispozícii, ako aj príslušné riadiace štruktúry, a to nad rámec kapacít vopred 

vyčlenených pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, ktoré im umožnia 

reagovať na zdravotné, priemyselné, seizmologické alebo vulkanické katastrofy,“ 

2. časť: „na hromadné presuny obyvateľstva a núdzové situácie,“ 

3. časť: „na záplavy a lesné požiare, na teroristické útoky a chemické, biologické, 

rádiologické a jadrové útoky.“ 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

PN 2 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „Žiaľ, tieto katastrofy sú niekedy úmyselné, napríklad v 

prípade teroristických útokov.“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 10 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „teroristickým útokom a chemickým, biologickým, 

rádiologickým a jadrovým útokom“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 45 

1. časť: „RescEU pozostáva z kapacít, ktoré dopĺňajú už jestvujúce kapacity členských 

štátov, aby ich skompletizovali a posilnili, a usiluje sa riešiť súčasné a budúce riziká. 

Kapacity sa určujú na základe medzier v kapacitách v oblasti reakcie týkajúcich sa 

zdravotných núdzových situácií, priemyselných, environmentálnych, seizmických 

alebo sopečných katastrof,“ 

2. časť: „masových presunov populácie a núdzových situácií,“ 
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3. časť: „záplav a požiarov vrátane lesných požiarov, ako aj teroristických útokov a 

chemických, biologických, rádiologických a jadrových ohrození. Na základe 

identifikovaných medzier rescEU obsahuje aspoň tieto údaje:  a) letecké hasenie 

lesných požiarov;   b) vysokokapacitné odčerpávanie;   c) pátracie a záchranné 

činnosti;   d) poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy. okrem slov „záplav a 

požiarov vrátane lesných požiarov, ako aj teroristických útokov a chemických, 

biologických, rádiologických a jadrových ohrození.“ 

4. časť: „ako aj teroristických útokov a chemických, biologických, rádiologických 

a jadrových ohrození.“ 
 

 

7. Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 

Návrhy uznesení: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

od odseku 18 1 EFDD  -  

ods. 19 2 EFDD  -  

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 368, 211, 51 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D:  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL, Verts/ALE:  ods. 25 

  
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: ods. 25 
 

Iné 

Cláudia Monteiro de Aguiar (skupina PPE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch a Ivica Tolić (skupina PPE) tiež podpísali spoločný návrh 

uznesenia RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (skupina Verts/ALE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0243/2018. 
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8. Situácia v Nikarague 

Návrhy uznesení: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-

0252/2018, B8-0253/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 536, 39, 53 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE, S&D: záverečné hlasovanie (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v 

období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien 

Správa: Linda McAvan a Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 PPE  -  

ods. 21 ods. pôvodný text HPM + 546, 20, 61 

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 486, 76, 58 

ods. 24 ods. pôvodný text HPM + 406, 173, 46 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 413, 138, 63 

ods. 26 ods. pôvodný text HPM + 528, 18, 78 

ods. 40 ods. pôvodný text HPM + 349, 207, 56 

ods. 41 ods. pôvodný text HPM + 423, 141, 52 

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. Q ods. pôvodný text HPM + 403, 149, 73 

hlasovanie: uznesenie výborov DEVE, FEMM 

(text ako celok) 

HPM + 383, 118, 120 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odseky 23, 24, 25, 26, 40, 41, odôvodnenie Q 

ENF: odseky 21, 24 

Verts/ALE: odseky 21, 24, 41 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 41, odôvodnenie Q 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL 

ods. 52 

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

2. časť: tieto slová 
 

 

10. Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež 

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 1 EFDD HPM - 92, 513, 18 

ods. 29 ods. pôvodný text HPM + 481, 116, 30 

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

ods. 36 2 EFDD HPM - 64, 533, 31 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 50 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 286, 312, 28 

ods. 62 ods. pôvodný text HPM + 506, 113, 9 

ods. 71 ods. pôvodný text OH +  

ods. 78 ods. pôvodný text OH +  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôv. R ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. T ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. U ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 466, 53, 110 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1, 2 

ENF: odseky 29, 62 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odseky 35, 78 

ENF: ods. 71 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 50 



P8_PV(2018)05-31(VOT)_SK.docx 15 PE 623.124 

1. časť: „je hlboko znepokojený mimoriadne naliehavým problémom detskej chudoby, v 

ktorej žije v EÚ až 25 miliónov detí (viac ako 26,4 % všetkých Európanov vo veku 

0 – 17 rokov) z rodín, ktoré sú každodenne sužované nedostatočným príjmom 

a nedostatočnými základnými službami; domnieva sa, že politiky v oblasti mládeže 

by mohli prispievať k oblastiam ako politika v oblasti detí a rodiny;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby v rámci svojho systému osobitných fondov vytvorila záruku 

pre deti ako dlhodobý nástroj na poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky deti 

v EÚ, aby sa zaistilo, že každé chudobné dieťa má prístup k bezplatnej zdravotnej 

starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o deti, slušnému 

bývaniu a primeranej výžive;“ 

 
odôvodnenie T 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a sexuálna 

výchova“ 

2. časť: tieto slová 

 

ENF: 

odôvodnenie R 

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

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie U 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „migrantov, utečencov“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE, ENF: 

odôvodnenie E 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ako sú etnické menšiny, ľudia so špeciálnymi 

potrebami, ženy,“ a „LGBTIQ osoby, migranti a utečenci,“ 

2. časť: „ako sú etnické menšiny, ľudia so špeciálnymi potrebami, ženy,“ 

3. časť: „LGBTIQ osoby, migranti a utečenci,“ 
 

 

11. Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) 

Správa: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 8 EFDD HPM - 45, 568, 14 

ods. 20 ods. pôvodný text OH -  

ods. 23 ods. pôvodný text OH -  

ods. 24 ods. pôvodný text OH -  

ods. 30 ods. pôvodný text OH/EH + 370, 242, 6 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 -  

3 -  

ods. 35 1 ECR  +  

ods. pôvodný text OH ↓  

odôv. A 2V EFDD HPM - 37, 568, 23 

odôv. C 3 EFDD HPČ   

1/HPM - 33, 582, 14 

2/HPM - 70, 536, 14 

odôv. E 4V EFDD HPM - 41, 579, 7 

od odôvodnenia L   EH + ústny pozmeňujúci 

návrh 

330, 246, 44 

odôv. M 5 EFDD HPM - 67, 527, 32 

odôv. O 6 EFDD HPM - 58, 550, 15 

odôv. R 7 EFDD HPM - 37, 558, 27 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 561, 45, 17 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odseky 20, 24 

PPE: odseky 24, 35 

EFDD: PN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: odseky 20, 23, 32 

S&D: ods. 30 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

PN 3 

1. časť: „keďže podpísanie smernice o ekodizajne by mohlo vo väčšej miere prispieť k úsiliu 

Európy zlepšiť energetickú účinnosť;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že energia, najmä energia z fosílnych palív, by sa mala považovať za 

hlavný zdroj, ktorý môže prispieť aj k tvorbe pracovných miest;“ 

 

ECR, PPE, S&D: 

ods. 32 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a) aby sa podporovala možnosť modernizácie 

prostredníctvom dostupnosti aktualizácií softvéru pre elektronické zariadenia“ a „c) 

aby sa zlepšila recyklovateľnosť používaním jednoduchých alebo kompatibilných 

polymérov“ 
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2. časť: „a) aby sa podporovala možnosť modernizácie prostredníctvom dostupnosti 

aktualizácií softvéru pre elektronické zariadenia;“ 

3. časť: „c) aby sa zlepšila recyklovateľnosť používaním jednoduchých alebo 

kompatibilných polymérov;“ 
 

Iné 

Ashley Fox predložil tento ústny pozmeňujúci návrh: 

Odôvodnenie L a (nové): 

„La. keďže existujúca výnimka pre javiskové osvetlenie stanovená v nariadeniach Komisie (ES) č. 

244/20091 a (EÚ) č. 1194/20122 bola vhodným a účinným spôsobom ako rešpektovať osobitné potreby 

a okolnosti divadiel a celého zábavného priemyslu a mala by pokračovať;“ 

-------- 
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť 

(Ú. v. EÚ L 76, 24.3.2009, s. 3). 
2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, 

svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia (Ú. v. EÚ L 342, 14.12.2012, s. 1).“ 
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12. Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na 

určitý čas 

Návrh uznesenia: B8-0238/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 (výbor PETI) 

ods. 1 4 GUE/NGL HPM - 65, 489, 59 

od odseku 2 5 GUE/NGL HPM + 501, 74, 35 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 535, 70, 12 

2/HPM + 357, 226, 27 

3/HPM + 411, 193, 9 

ods. 4 6 GUE/NGL HPM - 293, 317, 5 

ods. 5 8 ENF HPM - 93, 488, 31 

ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 +  

3 +  

ods. 7 ods. pôvodný text OH +  

ods. 9 ods. pôvodný text HPM + 574, 16, 22 

ods. 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL HPM - 295, 308, 6 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 401, 178, 25 

2/HPM + 297, 255, 53 

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 526, 57, 27 

ods. 12 ods. pôvodný text OH +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPM + 458, 76, 75 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 543, 40, 23 

2/HPM + 280, 266, 56 

ods. 19 ods. pôvodný text HPM + 376, 188, 42 

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 329, 229, 39 

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 388, 185, 22 

2/HPM + 536, 27, 36 

3/HPM + 361, 209, 26 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 525, 64, 6 

2/HPM + 320, 247, 25 

3/HPM + 293, 255, 41 

4/HPM + 320, 243, 22 

odôv. B ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

odôv. F 1 EFDD  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

odôv. G 3 GUE/NGL EH + 292, 257, 12 

odôv. H ods. pôvodný text HPM + 287, 225, 38 

odôv. J ods. pôvodný text OH +  

odôv. K ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 483, 58, 20 

2/HPM - 218, 321, 17 

odôv. L ods. pôvodný text OH -  

odôv. N ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 303, 219, 37 

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 502, 31, 15 

2/HPM + 332, 202, 12 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 312, 75, 155 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: záverečné hlasovanie 

EFDD: odseky 14, 17, 21, odôvodnenia A, H, záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: PN 4, 5, 6, 7, odseky 9, 10, odôvodnenia A, K, O 

Verts/ALE: odseky 3, 11, 19, 20, záverečné hlasovanie 

ENF: PN 8 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: odôvodnenie L 

PPE: odseky 7, 10, 19, 20, 23, odôvodnenie H 

ALDE: odseky 11, 12, 14, 17, 21, odôvodnenia H, K, N 

Verts/ALE: odôvodnenie J 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 17 

1. časť: „zdôrazňuje, že zmena zmluvy na určitý čas na zmluvu s neurčitým trvaním sa musí 

považovať za opatrenie na účinné predchádzanie zneužívaniu zmlúv na určitý čas a 

ich sankcionovanie vo verejnom aj v súkromnom sektore“ 

2. časť: „a že ju musia všetky členské štáty jasne a jednotne začleniť do svojich príslušných 

právnych rámcov pracovného práva;“ 

 
ods. 21 

1. časť: „odsudzuje skutočnosť, že pracovníci, ktorých príslušné súdne orgány uznali ako 

obete zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú, ktorým sa porušila smernica 

1999/70/ES, boli prepustení;“ 

2. časť: „je pevne presvedčený o tom, že v prípadoch, keď došlo k zneužívaniu po sebe 

idúcich pracovných zmlúv na dobu určitú, možno uplatniť opatrenie, ktoré poskytuje 

účinné a rovnocenné záruky ochrany pracovníkov,“ 

3. časť: „aby sa náležite sankcionovalo zneužívanie a odstránili sa následky porušenia práva 

EÚ, a zaručilo sa tiež pracovné miesto dotknutých pracovníkov;“ 

 
ods. 22 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „úrovne minimálnej mzdy“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie C 

1. časť: „keďže je potrebné prispôsobiť politické reakcie tak, aby odrážali skutočnosť, že 

neistota je dynamický aspekt ovplyvňujúci všetky personálno-pracovné vzťahy; 

„keďže boj proti neistým pracovným miestam musí prebiehať prostredníctvom 

integrovaného balíka viacúrovňových politických opatrení“ 

2. časť: „ktorý podporuje inkluzívne a účinné pracovné normy, ako aj účinné opatrenia na 

zaručenie toho, že sa bude dodržiavať zásada rovnosti;“ 

 

ALDE: 

odôvodnenie B 

1. časť: „keďže neisté pracovné podmienky spôsobuje to, že v účinnej ochrane práv 

pracovníkov na rôznych úrovniach právnych predpisov, a to aj v primárnom a 

sekundárnom práve EÚ a v zákonoch členských štátov sa vyskytujú veľké 

medzery;“ 

2. časť: „keďže petície týkajúce sa rôznych druhov zamestnania by sa mali posudzovať v 

úplnom súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu, z 

ktorého pochádzajú, a s príslušnými právnymi predpismi EÚ; keďže sociálna a 

pracovná politika EÚ je založená na zásade subsidiarity;“ 

 
odôvodnenie O 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pracujú na zmluvy na čiastočný úväzok“ 

2. časť: tieto slová 

 

GUE/NGL: 

ods. 10 

1. časť: „zdôrazňuje, že treba zaručiť inšpekcie, aby pracovníci, na ktorých sa vzťahujú 

dočasné alebo flexibilné zmluvné dojednania, mali aspoň takú istú ochranu ako 

všetci ostatní pracovníci; konštatuje, že je potrebné cielené úsilie o to, aby sa 

používali existujúce nástroje MOP v osobitnej kampani proti neistej práci, a že by sa 

malo vážne uvažovať o tom, že sú potrebné nové záväzné nástroje a právne 

opatrenia, ktorými by sa obmedzila a znížila neistá práca“ 
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2. časť: „a na základe ktorých by boli zmluvy o neistých pracovných miestach pre 

zamestnávateľov menej príťažlivé;“ 

 

PPE, ALDE: 

ods. 3 

1. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti neistým pracovným miestam, 

ako sú zmluvy na nula hodín, tým, že zabezpečia tvorbu nových nástrojov a jednotné 

dodržiavanie jurisdikcie Súdneho dvora Európskej únie, ako aj konkrétne 

presadzovanie právnych predpisov EÚ a členských štátov na národnej úrovni s 

cieľom vyriešiť deficit, pokiaľ ide o dôstojnú prácu, a uplatňovať prístup založený 

na právach“ okrem slov „ako sú zmluvy na nula hodín“ 

2. časť: „ako sú zmluvy na nula hodín“ 

3. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali so všetkými sociálnymi 

partnermi, najmä s odborovými zväzmi, a príslušnými zainteresovanými stranami na 

podporovaní kvalitatívnej, bezpečnej a riadne platenej zamestnanosti okrem iného s 

cieľom posilniť inšpektoráty práce;“ 

 
odôvodnenie A 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „v posledných 15 rokoch“ a „ako dôsledok politík 

založených na úsporných opatreniach a uskutočnených obmedzení pracovných 

práv“ a „čo spôsobuje čoraz väčšiu neistotu a nestabilitu v práci“ 

2. časť: „v posledných 15 rokoch“ 

3. časť: „ako dôsledok politík založených na úsporných opatreniach a uskutočnených 

obmedzení pracovných práv“ 

4. časť: „čo spôsobuje čoraz väčšiu neistotu a nestabilitu v práci“ 

 
odôvodnenie F 

1. časť: „keďže vo viacerých členských štátoch došlo v posledných rokoch k podstatnému 

nárastu atypických zmlúv o dočasnom zamestnávaní vo verejnom, ako aj v 

súkromnom sektore,“ 

2. časť: „a to v právnom rámci, v ktorom nebolo možné predchádzať primerane vysokému 

počtu po sebe idúcich zmlúv na dobu určitú ani za ne uložiť sankcie vzhľadom na to, 

že neexistujú účinné a primerané prostriedky nápravy; keďže toto narúša integritu 

európskych pracovnoprávnych predpisov a jurisdikciu Súdneho dvora Európskej 

únie;“ 

 
odôvodnenie N 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane zmlúv na nula hodín“ 

2. časť: tieto slová 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

ods. 5 

1. časť: „je si vedomý návrhu Komisie týkajúceho sa Európskeho orgánu práce (ELA) a 

vyzýva, aby sa tomuto orgánu poskytol vlastný dostatočný rozpočet bez toho, aby sa 

naň presúvali zdroje z iných dôležitých orgánov;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o odstránenie nespravodlivých podmienok 

v pracovných zmluvách tým, že sa bude zaoberať všetkými formami zneužívania a 

medzerami; berie na vedomie nový návrh smernice o transparentných a 

predvídateľných pracovných podmienkach, ktorého cieľom je stanoviť nové práva 

pre všetkých pracovníkov, najmä s cieľom zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov 

v rámci nových foriem zamestnania a v atypickom pracovnom pomere“ 

3. časť: „a zároveň znížiť zaťaženie zamestnávateľov a zachovať prispôsobivosť pracovného 

trhu;“ 
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EFDD, Verts/ALE: 

odôvodnenie E 

1. časť: „keďže údaje Eurostatu a Eurofondu o nedobrovoľnej dočasnej práci, rodovo 

podmienených a vekových rozdieloch v zamestnaní na určitý čas a o 

podzamestnanosti značného počtu pracovníkov na čiastočný úväzok svedčia o tom, 

že sa čoraz viac objavujú neštandardné, atypické formy zamestnania“ 

2. časť: „keďže údaje o nezamestnanosti podľa pohlavia a veku ukazujú, že ide o najnižšiu 

úroveň od roku 2009“ 

 

EFDD, GUE/NGL: 

odôvodnenie K 

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

2. časť: tieto slová 

 


