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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. Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I

Správa: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Hlasovanie: 
rozhodnutie o začatí 

medziinštitucionálnych 
rokovaní

+

Iné
O hlasovanie požiadali podľa článku 69c rokovacieho poriadku skupiny Verts/ALE a GUE/NGL:

2. Rýchle riešenie obchodných sporov

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 521, 35, 14

3. Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre 
vesmírny program ***I

Správa: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – hlasovanie 

v blokoch

1-108
110-
222

výbor +

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

109 výbor OH -

článok 1 ods. 1 226 GUE/NGL HPM - 107, 454, 13

článok 14 ods. 1 
od písmena d)

223 ECR -

článok 25 
od pododseku 1

224 ECR -

článok 50 odsek 1 
písm. a) od zarážky 3

227 EFDD HPM - 84, 469, 22
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

odôv. 8 225 GUE/NGL -

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 483, 68, 19

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL: PN 226
EFDD: PN 227

Žiadosti o oddelené hlasovanie
viac ako 38 
poslancov:

PN 109

4. Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I

Správa: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – hlasovanie 

v blokoch

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

výbor +

HPČ

1 +

22 výbor

2 +

HPČ

1 +

74 výbor

2 +

HPČ

1 +

85 výbor

2 +

HPČ

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

150 výbor

1 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2 +

príloha I časť 2 ods. 2 
od bodu 3

203 EFDD HPM - 74, 443, 54

príloha I časť 5 
podčasť I bod 5

204 EFDD HPM - 141, 403, 27

príloha I časť 5 
podčasť I podods. 3

205 EFDD HPM - 253, 299, 27

od odôvodnenia 9 202 EFDD HPM - 103, 448, 23

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 491, 38, 51

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD: PN 202, 203, 204, 205

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
PN 22
1. časť Text ako celok okrem slov: „a strategickú autonómiu Únie“
2. časť tieto slová

PN 74
1. časť Text ako celok okrem slov: „strategickej autonómie a“
2. časť tieto slová

PN 85
1. časť Text ako celok okrem slov: „pri zabezpečení strategickej autonómie EÚ“
2. časť tieto slová

PN 150
1. časť Text ako celok okrem slov: „ani nespochybňuje strategickú autonómiu Únie.“
2. časť tieto slová

5. Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o spolupráci v 
riadení bezpečnosti civilného letectva ***

Odporúčanie: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: schválenie HPM + 529, 19, 31
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6. Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov 
z poskytovania určitých digitálnych služieb *

Správa: Paul Tang (A8-0428/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – hlasovanie 

v blokoch

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

výbor +

HPČ

1 +

2 výbor

2/EH - 264, 303, 15

HPČ

1 +

6 výbor

2/HPM + 439, 134, 7

9 výbor HPM + 312, 253, 15

14 výbor OH +

20 výbor OH +

21 výbor OH -

22 výbor OH +

25 výbor HPM - 244, 331, 8

27 výbor HPM + 490, 40, 52

28 výbor OH +

35 výbor HPM + 308, 250, 20

42 výbor OH +

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

43 výbor OH +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

44 výbor OH +

51 výbor OH +

Zdaniteľné výnosy 56-58 PPE EH - 234, 335, 12

63 GUE/NGL HPM - 128, 444, 8

54=
60=

viac ako 38 
poslancov
GUE/NGL

HPM - 254, 311, 15

článok 8 ods. 1

41 výbor HPM + 304, 59, 216

55=
61=

viac ako 38 
poslancov
GUE/NGL

-od článku 24

50 výbor HPM + 458, 59, 66

od odôvodnenia 3 53=
59=

viac ako 38 
poslancov
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL HPM - 122, 451, 8odôv. 35

24 výbor +

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 451, 69, 64

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD: PN 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: PN 62, 63
ENF: PN 6 (2. časť), 9, 25, 50
S&D: PN 35, 54,/60

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: PN 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: PN 28, 51

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ENF:
PN 6
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1. časť „Kým sa čaká na takéto opatrenie, ktorého prijatie a vykonanie môže trvať určitý 
čas, členské štáty čelia tlaku, aby sa touto otázkou zaoberali vzhľadom na riziko 
výrazného postupného narušenia základov dane z príjmov právnických osôb. 
Nekoordinované opatrenia prijímané jednotlivo členskými štátmi môžu ďalej 
fragmentovať jednotný trh a narúšať hospodársku súťaž, čo brzdí vývoj nových 
digitálnych riešení a konkurencieschopnosť Únie ako celku. Preto je potrebné prijať 
harmonizovaný prístup k cielenému predbežnému riešeniu, kým nebude zavedené 
komplexné riešenie. Predbežné riešenie by sa malo dočasne obmedziť, aby sa 
predišlo tomu, že sa neúmyselne stane trvalým. Mala by sa preto zaviesť doložka o 
ukončení platnosti, ktorej následkom táto smernica automaticky prestane platiť 
zavedením komplexného riešenia, najlepšie na medzinárodnej úrovni.“

2. časť „Ak sa do 31. decembra 2020 nedosiahne dohoda o komplexnom riešení, Komisia 
by mala zvážiť predloženie návrhu na základe článku 116 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorým Európsky parlament a Rada konajú v súlade s 
riadnym legislatívnym postupom. To je dôležité preto, aby sa bezodkladne dosiahla 
dohoda v snahe zabrániť tomu, aby došlo k zvýšeniu počtu jednostranných 
vnútroštátnych digitálnych daní členských štátov.“

PPE:
PN 2
1. časť Text ako celok okrem slov: „a nehmotného majetku“
2. časť tieto slová

7. Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou 
prítomnosťou *

Správa: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – hlasovanie 

v blokoch

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

výbor +

6 výbor HPM + 452, 54, 60

7 výbor OH -

8 výbor OH -

HPČ

1 +

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

9 výbor

2/HPM - 234, 329, 19
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3/HPM - 178, 346, 46

16 výbor OH -

17 výbor OH -

18 výbor OH -

20 výbor HPM - 204, 364, 10

22 výbor OH -

23 výbor OH +

24 výbor OH -

30 výbor OH +

31 výbor HPM + 330, 212, 38

32 výbor OH +

33 výbor HPM + 300, 248, 33

od odôvodnenia 8 40 Verts/ALE HPM + 429, 140, 10

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 439, 58, 81

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 40
GUE/NGL: PN 6, 33
ECR: PN 40
ENF: PN 9 (2.časť a 3. časť), 20, 31, 33

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: PN 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ENF, PPE:
PN 9
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1. časť „Kľúčovým cieľom tejto smernice je zlepšiť odolnosť vnútorného trhu ako celku, 
aby sa vyriešili výzvy súvisiace so zdaňovaním digitalizovaného hospodárstva, a to 
pri rešpektovaní zásady daňovej neutrality, ale aj voľného pohybu služieb v rámci 
jednotného trhu, a bez rozlišovania medzi spoločnosťami Únie a spoločnosťami, 
ktoré nie sú usídlené v Únii. Tento cieľ nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, 
keď budú konať jednotlivo, pretože digitálne spoločnosti môžu podnikať 
cezhranične bez toho, aby mali fyzickú prítomnosť v niektorej jurisdikcii, alebo iba s 
malou prítomnosťou, a preto sú potrebné pravidlá na zaručenie toho, že budú platiť 
dane v jurisdikciách, kde vytvárajú zisk. Vzhľadom na tento cezhraničný rozmer 
iniciatíva na úrovni Únie pridáva hodnotu v porovnaní s tým, čo by mohol dosiahnuť 
veľký počet vnútroštátnych opatrení. Na zabezpečenie harmonizovaného 
vykonávania pravidiel týkajúcich sa významnej digitálnej prítomnosti vo vnútri Únie 
je potrebná spoločná iniciatíva na celom vnútornom trhu. Jednostranné a rozdielne 
prístupy jednotlivých členských štátov by mohli byť neúčinné a viesť k fragmentácii 
jednotného trhu, pretože by vznikli rozpory medzi vnútroštátnymi politikami, 
narušenia a daňové prekážky pre podniky v Únii. Osobitná pozornosť by sa preto 
mala venovať zabezpečeniu toho, aby bol prístup Únie spravodlivý a 
nediskriminoval žiaden konkrétny členský štát. Keďže ciele tejto smernice je možné 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.“

2. časť „Kým daňová politika je právomocou jednotlivých členských štátov, v článku 115 
ZFEÚ sa jasne stanovuje, že Rada by mala jednomyseľne a v súlade s mimoriadnym 
legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a 
sociálnym výborom vydávať smernice na aproximáciu takýchto daňových zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, keďže priamo 
ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu. „Táto smernica 
nenaznačuje harmonizáciu sadzieb dane z príjmov právnických osôb v Únii,“

3. časť „a preto neobmedzuje schopnosť členských štátov stanovovať primerané sadzby 
dane z príjmov právnických osôb na príjmy digitálnych služieb na ich území.“

8. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej

Návrhy uznesení: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-
0567/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

ods. 5 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 14 ods. pôvodný text

2/EH + 321, 241, 7

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 522, 6, 38
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrhy uznesení politických skupín

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0562/2018)

Žiadosti o oddelené hlasovanie
S&D: ods. 5

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 14
1. časť Text ako celok okrem slov: „ako základnú podmienku ďalšieho pokroku v oblasti 

hospodárskych a politických vzťahov;“
2. časť tieto slová

9. Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesení: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-
0580/2018, B8-0581/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

HPČ

1 +

ods. 11 ods. pôvodný text

2/EH - 248, 288, 20

ods. 17 ods. pôvodný text OH +

ods. 19 ods. pôvodný text OH/EH + 283, 249, 21
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

odôv. H ods. pôvodný text OH +

odôv. L ods. pôvodný text OH +

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 17 odôv. L
PPE: ods. 19 odôv. H

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 11
1. časť „v čase, keď sa Egypt usiluje o upevnenie demokracie a právneho štátu,“
2. časť tieto slová

10. Tanzánia

Návrhy uznesení: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-
0575/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

HPČ

1 +

odôv. G ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
odôvodnenie G
1. časť „keďže mnohé deti a dospievajúci, najmä dievčatá, sú vystavovaní porušovaniu 

ľudských práv a škodlivým praktikám vrátane všeobecne rozšíreného sexuálneho 
násilia, telesných trestov, manželstiev maloletých a tehotenstiev v tínedžerskom 
veku, ktoré im sťažujú alebo znemožňujú vzdelávanie;“

2. časť „keďže tanzánijská vláda bráni prístupu k službám v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a zastrašuje organizácie poskytujúce informácie o týchto 
službách;“

11. Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika

Správa: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 433, 25, 92

12. Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska

Návrhy uznesení: B8-0561/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B8-0561/2018
(výbor LIBE)
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 7 2 PPE EH + 277, 258, 4

ods. 17 3 PPE EH - 237, 305, 3

od odseku 18 9 S&D +

ods. 19 4 PPE EH + 307, 242, 2

ods. 20 ods. pôvodný text OH -

ods. 23 5 PPE +

ods. 24 6 PPE -

ods. 26 10 S&D +

od citácie 6 7 S&D +

odôv. M 1 PPE +

od odôvodnenia T 8 S&D +

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 516, 26, 11

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: záverečné hlasovanie

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 20

13. Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike

Návrhy uznesení: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0582/2018 
(PPE, ECR, ALDE)

ods. 1 1 ALDE -

od odseku 3 2 S&D EH + 295, 202, 51

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 434, 64, 47

Návrhy uznesení politických skupín
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0582/2018)

Iné:
Neoklis Sylikiotis stiahol svoj podpis k spoločnému návrhu uznesenia RC-B8-0582/2018.

14. Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017

Správa: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 6 5 PPE EH - 245, 281, 3

ods. 12 6 PPE EH - 245, 277, 8

ods. 13 7 PPE HPM + 273, 249, 8

ods. 14 8 PPE -

ods. 15 9 PPE -

ods. 16 10 PPE -

ods. 18 11V PPE -

ods. 19 12 PPE -

ods. 20 13 PPE HPM - 239, 267, 25

14 PPE HPM - 235, 285, 8ods. 21

ods. pôvodný text HPM + 330, 181, 18

15 PPE HPM - 204, 318, 8ods. 22

ods. pôvodný text HPM + 363, 157, 5

ods. 23 16 PPE -
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 26 ods. pôvodný text HPM + 379, 132, 10

ods. 27 17 PPE -

ods. 28 18 PPE -

ods. 33 ods. pôvodný text OH +

ods. 35 19V PPE HPM - 183, 337, 4

ods. 40 20V PPE HPM - 198, 317, 7

ods. 46 21V PPE HPM - 214, 304, 3

odôv. K 1V PPE -

odôv. S 2 PPE -

odôv. X ods. pôvodný text OH +

odôv. Y 3 PPE -

4 PPE HPM - 199, 314, 6odôv. AC

ods. pôvodný text HPM + 366, 149, 6

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 368, 15, 135

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: PN 4, 7, 14, 15, 19 ods. 21
ENF: PN 4, 15, 21 odseky 22, 26 odôv. AC

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ALDE: ods. 33 odôv. X
PPE: ods. 21

15. Rokovania Výboru pre petície v roku 2017

Správa: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 2 6 EFDD +

ods. 3 7 EFDD EH + 125, 308, 16
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 4 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

2 -

ods. 9 ods. pôvodný text

3 +

od odseku 9 1 PPE EH + 308, 102, 42

HPČ

1 -

2 +

3 +

ods. 10 ods. pôvodný text

4 +

HPČ

1 +

ods. 11 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 19 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 23 ods. pôvodný text

2 +

ods. 26 8 EFDD EH - 104, 326, 18
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. pôvodný text

2/EH + 227, 211, 13

ods. 27 3V PPE HPM - 200, 221, 30

HPČ

1 +

2 +

ods. 30 ods. pôvodný text

3 -

odôv. J 4 EFDD -

HPČ

1 +

odôv. S ods. pôvodný text

2 -

odôv. U 5 EFDD EH - 200, 211, 36

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 342, 34, 39

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 2, 3

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ALDE:
ods. 23
1. časť Text ako celok okrem slov: „vyjadruje pevné presvedčenie, že Komisia, Rada a 

členské štáty by mali zaistiť prijatie konzistentných a účinných opatrení 
nadväzujúcich na odporúčania zo záverečnej správy pracovnej skupiny;“

2. časť tieto slová

ods. 26
1. časť Text ako celok okrem slov: „,že v minulosti to tak nebolo a že sa nedosiahol žiadny 

hmatateľný legislatívny výsledok predtým úspešných iniciatív;“
2. časť tieto slová

odôv. S
1. časť Text ako celok okrem slov: „za predpokladu, že sa s nimi od začiatku bude zaoberať 

sekretariát Výboru pre petície;“
2. časť tieto slová

PPE:
ods. 3
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1. časť Text ako celok okrem slov: „k čomu sa uchyľujú niektoré nezodpovedné členské 
štáty;“

2. časť tieto slová

ods. 4
1. časť „zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť spoluprácu Komisie a ostatných inštitúcií EÚ s 

vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi členských štátov, a to s cieľom 
zaručiť prijatie a vykonávanie právnych predpisov EÚ zameraných na dosiahnutie 
najvyšších úrovní sociálnej spravodlivosti a na plnú a účinnú ochranu 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv všetkých občanov; zdôrazňuje potrebu 
aktívnejšej spolupráce so zástupcami členských štátov na schôdzach výboru a 
rýchlejšieho prijímania následných opatrení na žiadosti, ktoré odoslal výbor; žiada 
preto, aby všetky zainteresované orgány na vnútroštátnej a európskej úrovni prijali 
dôrazný záväzok, pokiaľ ide o prioritnú otázku spracovania a vyriešenia petícií;“

2. časť „znova poznamenáva, že Komisia poskytla na mnohé petície len povrchné 
odpovede;“

ods. 11
1. časť „upozorňuje, že z posúdenia petícií o neistých pracovných podmienkach vyplynulo, 

že v určitých členských štátoch sú mnohí pracovníci obeťami neprijateľných a 
diskriminačných praktík, čo v takýchto prípadoch potvrdzuje neexistenciu účinných 
mechanizmov na prevenciu týmto porušeniam a na stanovenie sankcií;“

2. časť „vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nahromadila veľké množstvo 
nespracovaných prípadov týkajúcich sa porušovania pracovného práva EÚ 
niektorými členskými štátmi, čo umožnilo pokračovanie porušovania práv 
pracovníkov po celé roky;“

ods. 19
1. časť Text ako celok okrem slov: „43 miliónov“ a „s dieselovým motorom“
2. časť tieto slová

ALDE, PPE:
ods. 9
1. časť „domnieva sa, že s cieľom zabezpečiť úplný súlad medzi spracovaním rôznych 

petícií by mal doručené petície v plnom rozsahu spracúvať Výbor pre petície a že na 
tento účel by sa jeho sekretariátu malo prideliť viac zdrojov;“ okrem slov „doručené 
petície v plnom rozsahu spracúvať“ a „že na tento účel“

2. časť tieto slová
3. časť „zdôrazňuje, že vďaka usmerneniam výboru prijatým v januári 2016 sú spracovanie 

petícií a rozhodovací proces transparentné a jasné;“

ods. 10
1. časť „dôrazne kritizuje diskrečnú právomoc, ktorú si Komisia prisudzuje v jednotlivých 

prípadoch pri posudzovaní sťažností občanov;“
2. časť „poznamenáva, že odmietnutie dôsledne a urýchlene vyšetrovať sťažnosti občanov, 

a to aj v jednotlivých prípadoch, v rámci prístupu Komisie vyjadreného v oznámení 
z roku 2016 s názvom Právo Európskej únie: Lepšie výsledky pomocou lepšieho 
uplatňovania práva  môže brániť v rýchlom pochopení existencie prípadných 
závažných systémových nedostatkov“
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3. časť „a môže viesť k pretrvávaniu viacerých porušení práv na úkor mnohých občanov, 
pričom v zásade ponecháva na vnútroštátnych súdoch hlavný podiel zodpovednosti 
za monitorovanie možných porušení právnych predpisov EÚ s výnimkou 
systémového porušovania; pri interpretácii tohto pojmu nachádza príliš veľa 
nejednoznačnosti a považuje takýto prístup za osobitne škodlivý v oblasti právnych 
predpisov týkajúcich sa životného prostredia;“

4. časť „považuje to za krok späť od predchádzajúceho prístupu k vykonávaniu právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a za celkový ústup Komisie od jej 
povinností ako strážkyne zmlúv;“

ods. 30
1. časť Text ako celok okrem slov: „rovnakú“ a „väzbu ... ako predkladatelia petícií“ a „či 

iných orgánov“
2. časť „rovnakú“ a „väzbu ... ako predkladatelia petícií“ 
3. časť „či iných orgánov“

Iné
Skupina PPE stiahla PN 2.


