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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. Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za 

neplatné  

Návrhy uznesení: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-
0332/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 343, 35, 160 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somálsko 

Návrhy uznesení: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-
0334/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

ods. 10 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0323/2018  ECR  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Iné 

Michaela Šojdrová predložila tento ústny PN k odseku 10: 

„10. oceňuje činnosť UNSOM vo všetkých aspektoch, a najmä jej monitorovanie ľudských práv v 

Somálsku, rovnako ako rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN predĺžiť jej mandát až do 31. marca 

2019; oceňuje úsilie Africkej únie o návrat určitého stupňa stability do Somálska a organizáciu 

prechodného politického procesu; žiada lepšie monitorovanie a budovanie kapacít na zabezpečenie 

zodpovednosti za porušovanie práva zo strany misie AMISOM, najmä vzhľadom na skutočnosť, 

že EÚ zodpovedá za veľkú časť prostriedkov, ktorými je misia financovaná; naliehavo žiada 

AMISOM, aby plne uplatňovala svoj mandát na ochranu civilného obyvateľstva;“ 
 

 

3. Burundi 

Návrhy uznesení: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-
0339/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0333/2018 

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

ods. 12 ods. pôvodný text OH +  

odôv. M ods. pôvodný text OH +  

odôv. N ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0333/2018  ECR  ↓  

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: ods. 12 odôv. M, N 
 

 

4. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I 

Správa: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Hlasovanie: 

rozhodnutie začať 

medziinštitucionálne 

rokovania 

HPM - 278, 318, 31 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien Verts/ALE 

  
 

O hlasovanie požiadali podľa článku 69c rokovacieho poriadku skupiny Verts/ALE, EFDD a 

GUE/NGL a títo poslanci: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Európska iniciatíva občanov ***I 

Správa: György Schöpflin (A8-0226/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Hlasovanie: 

rozhodnutie začať 

medziinštitucionálne 

rokovania 

HPM + 475, 154, 6 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien: GUE/NGL, ENF, EFDD 
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Iné 

O hlasovanie požiadali podľa článku 69c rokovacieho poriadku skupiny Verts/ALE, GUE/NGL, 

ENF, EFDD a títo poslanci: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku * 

Správa: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 547, 73, 17 

 

 

7. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I 

Správa: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 363 výbor HPM + 494, 115, 30 

spoločné vyhlásenie 364 výbor  +  

 

 

 

8. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu 

***I 

Správa: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 3 výbor HPM + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I 

Správa: Ingeborg Gräßle et Richard Ashworth (A8-0211/2017) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 653 výbor HPM + 485, 41, 109 

vyhlásenia Komisie 654 výbor  +  

spoločné vyhlásenie 655 výbor  +  

 

 

 

10. Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v 

priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ***I 

Správa: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 108 výbor HPM + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

Správa: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 34 GUE/NGL  -  

od odseku 1 35 GUE/NGL HPM - 89, 506, 41 

ods.  HPM + 369, 251, 14 

ústny PN 

ods. 2 6 ENF  -  

ods. 3 14 EFDD  -  

ods. 4 15 EFDD  -  

od odseku 4 1 PPE HPČ   

1/HPM + 458, 108, 67 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 309, 181, 136 

3 S&D EH + 489, 122, 13 

ods. 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

ods. pôvodný text OH +  

od odseku 6 36 GUE/NGL  -  

ods. 7 8V ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

od odseku 9 37 GUE/NGL  -  

od odseku 10 17 EFDD HPM - 268, 330, 28 

ods. 16 5 S&D  +  

od odseku 21 38 GUE/NGL HPM - 87, 474, 72 

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 28 18 EFDD HPM - 118, 485, 24 

od odseku 30 19 EFDD HPM - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL EH - 244, 383, 4 

od odseku 31 2 PPE HPM + 454, 135, 33 

od odseku 32 40 GUE/NGL HPM - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL HPM - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL HPM - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL HPM - 72, 525, 26 

od odseku 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL HPM - 154, 437, 40 

od odseku 38 27 GUE/NGL HPM - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL HPM - 144, 456, 27 

ods. 50 4 S&D  +  

ods. 52 9 ENF  -  

ods. 56 20 EFDD HPM - 145, 372, 104 

10 ENF HPM - 125, 446, 42 

ods. 57 11 ENF HPM - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

od odseku 58 32 GUE/NGL HPM - 242, 292, 89 

ods. 60 12 ENF HPM - 114, 495, 10 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 60 22 EFDD EH - 254, 368, 8 

23 EFDD HPM - 207, 376, 44 

ods. 62 13V ENF  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 399, 146, 87 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: PN 1 

EFDD: PN 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: PN 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: PN 10, 11, 12 

S&D: ústne PN 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odseky 6, 25 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL 

ods. 60 
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1. časť: „berie na vedomie celkový zvýšenie rozpočtových prostriedkov na decentralizované 

agentúry v návrhu rozpočtu na rok 2019, a to o 10,8 % (bez zohľadnenia pripísaných 

príjmov) a o 259 pracovných miest; víta skutočnosť, že pri väčšine agentúr ich 

vlastný rozpočet narastá, zatiaľ čo príspevok EÚ klesá; v tejto súvislosti konštatuje, 

že Európsky parlament v súčasnosti skúma možnosti ďalšieho rozšírenia 

financovania decentralizovaných agentúr prostredníctvom poplatkov; s uspokojením 

berie na vedomie, že agentúram s „novými úlohami“ (ESMA, eu-LISA a Frontex) 

bolo priznané výrazné zvýšenie rozpočtových prostriedkov a zamestnancov v pláne 

pracovných miest; žiada o ďalšiu finančnú podporu pre agentúry, ktoré riešia výzvy 

súvisiace s migráciou a bezpečnosťou; je presvedčený, že Europol a Eurojust by 

mali byť ešte viac posilnené“ 

2. časť: „a že Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) by mal dostať dostatočné financie 

na svoju transformáciu na Agentúru Európskej únie pre azyl; 

 

ALDE: 

PN 1 

1. časť: „víta spustenie programu Discover EU, distribúciu 15 000 lístkov InterRail pre 18-

ročných Európanov v roku 2018, ako aj návrh Komisie vo VFR na roky 2021 – 2027 

vyčleniť na tento program 700 miliónov EUR, čo je v súlade s ambíciami EÚ 

podporovať vzdelávaciu mobilitu, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie 

a solidaritu všetkých mladých ľudí;“ 

2. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla nijaké rozpočtové 

prostriedky na roky 2019 a 2020; je odhodlaný pokračovať v prípravnej akcii aj 

v rokoch 2019 a 2020;“ 
 

Iné 

Spravodajca predložil tento ústny PN s cieľom vložiť nový odsek za odsek 1. 

„1a. zdôrazňuje, že EÚ musí byť lídrom vo vykonávaní cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja OSN prostredníctvom ich zohľadňovania vo všetkých politikách EÚ;“ 
 

Spravodajca predložil tento ústny PN k PN 2:  

„40a. víta požiadavku zo zasadnutia Európskej rady 28. júna 2018 na ďalšie posilnenie agentúry 

Frontex prostredníctvom zvýšených zdrojov a posilneného mandátu; žiada o ďalšie informácie o 

tom, koľko zamestnancov budú vysielať členské štáty a koľko zamestnancov bude potrebovať 

priamo samotná agentúra; vyzýva Komisiu, aby svoj návrh rozpočtu zodpovedajúcim spôsobom 

upravila v jesennom opravnom liste; takisto víta ďalších 45,6 miliónov EUR, ktoré boli poskytnuté 

na podporu Grécka a Španielska pri ich riadení toku prichádzajúcich migrantov na ich územie; 

zdôrazňuje, že účinná kontrola hraníc musí byť sprevádzaná náležitou starostlivosťou o 

prichádzajúcich migrantov;“ 
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12. 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

Správa: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 písm. c ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 1 písm. g 1 EFDD HPM - 98, 518, 7 

ods. 1 písm. h 2 EFDD HPM - 57, 537, 17 

ods. 1 písm. i 3V EFDD HPM - 72, 489, 56 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 434, 158, 25 

ods. 1 písm. j 4V EFDD HPM - 133, 470, 14 

ods. 1 písm. n 5V EFDD HPM - 67, 531, 18 

ods. 1 písm. q ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 1 písm. s ods. pôvodný text OH +  

ods. 1 písm. x ods. pôvodný text HPČ   

1/EH - 286, 289, 32 

2/EH + 289, 287, 32 

3/HPM - 267, 304, 36 

ods. 1 písm. z 6V EFDD HPM - 44, 546, 16 

ods. 1 písm. aa ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 písm. as 7 EFDD HPM - 118, 469, 17 

ods. 1 písm. aao ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 248, 5 

ods. 1 písm. aap ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 432, 127, 46 

2/HPM + 371, 174, 48 

3/HPM + 552, 31, 14 

4/HPM + 416, 132, 52 

5/HPM + 368, 204, 33 

ods. 1 písm. abm 8 EFDD HPM - 142, 460, 9 

ods. pôvodný text HPM - 269, 324, 17 

hlasovanie: odporúčanie (text ako celok) HPM + 390, 103, 110 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ods. 1 písm. i (2. časť) 

PPE: ods. 1 písm. x (3. časť); ods. 1 písm. abm 

S&D: ods. 1 písm. aap 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: ods. 1 písm. s 

PPE: ods. 1 písm. abm 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 1 písm. c 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a zodpovednosťou za ochranu“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 1 písm. i 

1. časť: „zdvojnásobiť úsilie, najmä pokiaľ ide o reformu BR OSN, výrazným obmedzením 

alebo regulovaním používania práva veta najmä v prípadoch, keď existujú dôkazy 

o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, ktoré narúša rozhodovací proces, 

a zmenou zloženia jej členov s cieľom lepšie zohľadňovať situáciu v dnešnom 

svetovom poriadku,“  

2. časť: „okrem iného prostredníctvom stáleho kresla pre Európsku úniu;“ 

 
 

ods. 1 písm. q 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „zdôrazniť, že ak je štát neschopný alebo neochotný 

plniť svoju povinnosť ochraňovať, patrí táto zodpovednosť medzinárodnému 

spoločenstvu vrátane stálych členov BR OSN a integrálne sa začlenia ďalšie veľké 

rozvíjajúce sa ekonomiky a rozvojové krajiny, pričom osoby porušujúce 

medzinárodné právo budú postavené pred súd;“ a „vyzvať EÚ, aby povzbudila 

rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny, aby sa pripojili k medzinárodnému spoločenstvu 

pri prijímaní opatrení v rámci jeho zodpovednosti za ochranu;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 1 písm. aa 

1. časť: „naďalej požadovať úplné dodržiavanie zvrchovanosti, medzinárodne uznaných 

hraníc a územnej celistvosti Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny, vzhľadom na 

porušovanie medzinárodného práva v týchto oblastiach; podporovať a oživiť 

diplomatické úsilie o mierové a trvalé riešenie týchto pretrvávajúcich a zmrazených 

konfliktov;“ 

2. časť: „naliehať na medzinárodné spoločenstvo, aby v plnej miere uplatňovalo politiku 

neuznania protiprávnej anexie Krymu;“ 

 

PPE: 

ods. 1 písm. x 

1. časť: „konať v súlade s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie o Západnej Sahare“ 

2. časť: „a podporovať úsilie OSN o zabezpečenie spravodlivého a trvalého urovnania 

konfliktu v Západnej Sahare na základe práva obyvateľov Západnej Sahary na 

sebaurčenie a v súlade s príslušnými rezolúciami OSN;“ 

3. časť: „presadzovať, aby Misia OSN pre referendum v Západnej Sahare (MINURSO) 

získala mandát v oblasti ľudských práv v súlade so všetkými ostatnými misiami 

OSN na udržiavanie mieru;“ 

 
ods. 1 písm. aao 

1. časť: „zintenzívniť svoje úsilie v rámci medzinárodnej Aliancie za obchod bez mučenia, 

ktorú iniciovala EÚ spoločne s regionálnymi partnermi;“ 

2. časť: „vytvoriť medzinárodný fond na pomoc krajinám s vytváraním a zavádzaním 

právnych predpisov zakazujúcich obchod s tovarom, ktorý možno použiť na 

mučenie a vykonanie trestu smrti; podporovať vytvorenie medzinárodného nástroja 

na zákaz obchodovania s takýmto tovarom, a to na základe skúseností s nariadením 

(Rady) EÚ č. 1236/2005 na túto tému;“ 

 
ods. 1 písm. aap 

1. časť: „zaistiť, aby ženy mali prístup k službám v oblasti plánovania rodičovstva a k 

celému rozsahu verejných a univerzálnych služieb v oblasti sexuálneho a 

reprodukčného zdravia a práv vrátane modernej antikoncepcie“ 

2. časť: „a bezpečnej a legálnej interrupcie;“ 

3. časť: „zdôrazňuje, že univerzálny prístup k službám v oblasti zdravia, najmä k službám v 

oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a k súvisiacim právam, je základným 

ľudským právom“ okrem slov „v oblasti zdravia, najmä k službám v oblasti 

sexuálneho a reprodukčného zdravia a k súvisiacim právam“  

4. časť: „ najmä k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a k súvisiacim 

právam“ 

5. časť: „čím by odporovali globálnemu umlčiavaciemu pravidlu (Global Gag Rule), ktoré 

začiatkom roka 2017 znovu zaviedla vláda Spojených štátov amerických;“ 
 

 

13. Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach  
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Návrhy uznesení: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-
0320/2018, B8-0321/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0315/2018 

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 455, 100, 29 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL, PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej 

pomoci  

Návrh uznesenia: B8-0314/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

(výbor LIBE) 

ods. 2 ods. pôvodný text OH +  

ods. 3 5 ENF HPM - 73, 488, 14 

ods. 4 10 PPE EH + 255, 121, 199 

ods. pôvodný text OH ↓  

od odseku 4 9 PPE  -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 6 ENF  -  

ods. 6 7 ENF  -  

ods. 7 ods. pôvodný text OH +  

citácie 4 – 10 ods. pôvodný text OH +  

odôv. C 1 ENF  -  

odôv. D 2 ENF  -  

odôv. E 3 ENF  -  

od odôvodnenia E 4 ENF  -  

od odôvodnenia F 8 PPE EH - 262, 289, 19 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 5 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: odseky 2, 4, 7, citácie 4-10 
 

 

15. Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ 

a USA  

Návrh uznesenia: B8-0305/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0305/2018 

(výbor LIBE) 

ods. 1 ods. pôvodný text OH/EH + 327, 219, 12 

ods. 7 1 PPE  -  

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 327, 221, 4 

ods. 19 ods. pôvodný text OH/EH + 329, 216, 9 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 321, 219, 11 

3 +  

ods. 23 2 PPE EH - 237, 302, 17 

ods. 24 ods. pôvodný text OH/EH + 343, 205, 6 

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 308, 233, 18 

ods. 27 ods. pôvodný text OH +  

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 335, 209, 9 

ods. 34 3 PPE  -  

ods. 35 4 PPE  -  

odôv. O ods. pôvodný text OH/EH + 320, 219, 12 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 303, 223, 29 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 1, 19, 24, 27, 28 odôv. O 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 12 
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1. časť: „vzhľadom na nedávne odhalenie zneužitia osobných údajov spoločnosťami 

osvedčenými v rámci štítu na ochranu osobných údajov, ako sú Facebook 

a Cambridge Analytica, vyzýva orgány USA, ktoré sú príslušné na presadzovanie 

štítu na ochranu osobných údajov, aby bezodkladne reagovali na tieto odhalenia 

v plnom rozsahu s uisteniami a záväzkami, ktorými sa zaviazali dodržiavať súčasnú 

dohodu o štíte na ochranu osobných údajov, a v prípade potreby aby tieto 

spoločnosti vylúčili zo zoznamu organizácií zapojených do štítu na ochranu 

osobných údajov; žiada takisto príslušné orgány EÚ pre ochranu osobných údajov, 

aby vyšetrovali takéto odhalenia, a v prípade potreby pozastavili alebo zakázali 

prenos údajov v rámci štítu na ochranu osobných údajov;“ 

2. časť: „domnieva sa, že zo zistení jasne vyplýva, že mechanizmus štítu na ochranu 

na ochranu osobných údajov neposkytuje primeranú ochranu práva na ochranu 

údajov;“ 

 
ods. 22 

1. časť: „ vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA nevyužili možnosť nedávneho opätovného 

schválenia článku 702 zákona FISA s cieľom zahrnúť záruky uvedené 

v prezidentskej politickej smernici 28;“ 

2. časť: „požaduje dôkazy a právne záväzné záväzky, ktoré zabezpečia, aby zber osobných 

údajov v rámci článku 702 zákona o dohľade nad zahraničnou rozviedkou nebol 

neobmedzený a aby sa prístup neudeľoval všeobecne (hromadný zber) na rozdiel od 

Charty základných práv EÚ;“ 

3. časť: „berie na vedomie vysvetlenie Komisie v pracovnom dokumente útvarov Komisie, 

že dohľad podľa článku 702 zákona o dohľade nad zahraničnou rozviedkou je vždy 

založený na selektoroch, a preto neumožňuje hromadný zber; pripája sa k žiadostiam 

pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 o aktualizáciu správy Rady pre dohľad 

nad ochranou súkromia a občianskych slobôd o vymedzení „cieľov“, o „poverení 

selektorov“ a o konkrétnom postupe uplatňovania selektorov v rámci programu 

UPSTREAM s cieľom objasniť a posúdiť, či sa v tomto kontexte vyskytuje 

hromadný prístup k osobným údajom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že jednotlivci 

EÚ sú vylúčení z dodatočnej ochrany, ktorú poskytuje opätovné schválenie článku 

702 zákona o dohľade nad zahraničnou rozviedkou; vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že opätovné schválenie článku 702 obsahuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré 

sú iba procesné a nezaoberajú sa týmito najproblematickejšími otázkami, ako na to 

upozornila aj pracovná skupina zriadená podľa článku 29; žiada Komisiu, aby vážne 

pristupovala k pripravovanej analýze pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 

týkajúcej sa článku 702 zákona FISA a aby podľa toho konala;“ 

 
ods. 26 

1. časť: „vyjadruje znepokojenie nad dôsledkami vykonávacieho nariadenia č. 13768 

o zlepšení vnútornej bezpečnosti Spojených štátov pre súdne a administratívne 

opravné prostriedky, ktoré sú dostupné jednotlivcom v USA, lebo ochrana zákona 

o ochrane osobných údajov sa už nevzťahuje na občanov iných štátov než USA; 

berie na vedomie pozíciu Komisie, že hodnotenie primeranosti sa nezakladá na 

ochrane zákona o ochrane osobných údajov, a preto toto vykonávacie nariadenie 

neovplyvňuje ochranný štít na ochranu súkromia;“ 

2. časť: „domnieva sa však, že vykonávacie nariadenie č. 13768 naznačuje úmysel 

amerického vykonávacieho orgánu zrušiť záruky ochrany údajov, ktoré boli predtým 

udelené občanom EÚ, a nahradiť záväzky voči EÚ prijaté v čase, keď bol 

prezidentom Obama;“ 

 

 
 

ods. 31 
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1. časť: „vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie plného 

súladu štítu na ochranu osobných údajov s nariadením (EÚ) 2016/679, ktoré sa má 

uplatňovať od 25. mája 2018, a s chartou EÚ,“  

2. časť: „tak aby primeranosť neviedla k medzerám alebo konkurenčnej výhode pre 

americké spoločnosti;“ 
 

 

16. Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade 

zahraničných účtov na občanov EÚ  

Návrh uznesenia: B8-0306/2018 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0306/2018 

(výbor PETI) 

ods. 4 ods. pôvodný text OH/EH + 294, 231, 6 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 276, 232, 15 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 305, 222, 7 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 470, 43, 26 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 4 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 5 

1. časť: „zdôrazňuje význam poskytovania primeranej úrovne ochrany osobných údajov 

prenášaných do USA na základe FATCA, a to v plnom súlade s vnútroštátnymi a 

európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov; vyzýva členské štáty, aby 

preskúmali medzivládne dohody a v prípade potreby ich zmenili s cieľom zosúladiť 

ich s právami a zásadami GDPR; nalieha na Komisiu a Európsky výbor pre ochranu 

údajov, aby bezodkladne vyšetrili prípadné porušenie predpisov EÚ o ochrane 

údajov zo strany členských štátov, ktorých právne predpisy umožňujú prenos 

osobných údajov federálnemu daňovému úradu USA na účely FATCA,“ 

2. časť: „ a začali postup v prípade nesplnenia povinnosti voči členským štátom, ktoré 

dostatočne neuplatňujú predpisy EÚ o ochrane údajov;“ 
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ods. 8 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie nad vnútorným nedostatkom reciprocity medzivládnych 

dohôd podpísaných členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o rozsah vymieňaných 

informácií, ktorý je širší v prípade členských štátov EÚ, než v prípade Spojených 

štátov amerických;“ 

2. časť: „vyzýva všetky členské štáty, aby kolektívne pozastavili uplatňovanie ich 

medzivládnych dohôd (alebo výmenu všetkých informácií, ktoré nesúvisia s účtami 

vedenými v EÚ zo strany občanov USA s pobytom v USA) dovtedy, kým USA 

neschváli viacstranný prístup k automatickej výmene informácií zrušením zákona 

FATCA a pripojením k CRS alebo opätovným prerokovaním FATCA na 

celoeurópskom základe a totožnými povinnosťami vzájomnej výmeny na oboch 

stranách Atlantiku;“ 
 

 

17. Štatút sociálnych a solidárnych podnikov 

Správa: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 398, 78, 44 

 


