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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 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_SK.doc 2 PE 581.429 

1. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Schválenie bez hlasovania 

 

 

2. Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Schválenie bez hlasovania 

 

 

3. Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) ***I 

Druhá správa: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

55 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 146, 473, 13 

Text ako celok – blok 

č. 1 

53 ZČ výbor HPM + 460, 173, 6 

Blok č. 2 1-52 výbor HPM ↓  

PN 53 článok 2 53 ZČ výbor HPM + 471, 149, 25 

(PN 53 článok 3 bod 

3) 

53 ZČ výbor HPM + 470, 142, 32 

článok 2 písm. i) (PN 

53 článok 3 bod 9) 

53 ZČ výbor HPM + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE HPM ↓  

článok 4 ods. 1 (PN 53 

článok 6 ods. 1) 

59 Verts/ALE HPM - 130, 491, 22 

53 ZČ výbor HPM + 490, 130, 26 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

(PN 53 článok 6 ods. 

9) 

53 ZČ výbor HPČ   

1/HPM + 572, 67, 7 

2/HPM + 484, 147, 13 

(PN 53 článok 8 ods. 

1) 

53 ZČ výbor HPČ   

1/HPM + 558, 47, 42 

2/HPM + 476, 147, 20 

článok 7 ods. 1 (PN 53 

článok 9 ods. 1) 

54 ALDE HPM - 163, 457, 29 

53 ZČ výbor HPM + 496, 147, 8 

článok 9 (PN 53 

článok 12) 

53 ZČ výbor HPM + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE HPM ↓  

od článku 16 61 Verts/ALE HPM - 154, 491, 7 

(PN 53 článok 19 ods. 

3) 

53 ZČ výbor HPM + 502, 142, 8 

odôv. 10 53 ZČ výbor HPM + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE HPM ↓  

odôv. 32 (PN 53 odôv. 

37) 

53 ZČ výbor HPM + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE HPM ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 463, 174, 16 

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 461, 179, 9 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 55 

Verts/ALE: PN1 – 52 (hlasovanie v blokoch), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, návrh Komisie 

PPE: PN 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: PN 53 článok 2, PN 53 článok 3 bod 3, PN 53 článok 19 ods. 3 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

PN 53 článok 6 ods. 9 

1. časť „Dôsledky posúdenia cestujúcich podľa odseku 2 písm. a) tohto článku nesmú 

ohroziť právo na vstup osôb, ktoré požívajú právo Únie na voľný pohyb na území 

dotknutého členského štátu, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a 

Rady 2004/38/ES.“ 

2. časť „Okrem toho ak sa posúdenia vykonávajú vo vzťahu k letom vnútri EÚ medzi 

členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 562/2006 , dôsledky takýchto posúdení musia byť v súlade s uvedeným 

nariadením.“ 

 
PN 53 článok 8 ods. 1 

1. časť „Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby leteckí 

dopravcovia („metódou push“) prenášali údaje PNR uvedené v prílohe I v rozsahu, v 

akom takéto údaje zhromaždili počas bežného výkonu svojich činností, do databázy 

PIU členského štátu, na ktorého území let pristáva a/alebo z ktorého územia odlieta. 

Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých 

dopravcov, povinnosť prenášať údaje PNR všetkých cestujúcich na tomto lete sa 

vzťahuje na leteckého dopravcu, ktorý let prevádzkuje. Ak má let mimo EÚ jedno či 

viac medzipristátí na letiskách členských štátov, leteckí dopravcovia prenesú údaje 

PNR o všetkých cestujúcich PIU všetkých dotknutých členských štátov.“ 

2. časť „To platí aj vtedy, keď má let vnútri EÚ jedno alebo viacero medzipristátí na 

letiskách rôznych členských štátov, ale len vo vzťahu k členským štátom, ktoré 

zhromažďujú údaje PNR o lete vnútri EÚ.“ 
 

 

4. Pakistan, najmä útok v Láhaure 

Návrhy uznesení: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, B8-
0468/2016, B8-0466/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0466/2016  

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

od odseku 12 2 Verts/ALE  +  

od odseku 13 1 Verts/ALE  -  

ods. 16 4 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia L 3 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: situácia obhajcov ľudských práv 

Návrhy uznesení: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, B8-
0470/2016, B8-0469/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0469/2016  

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

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 421, 205, 22 

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. J ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 9 

1. časť „domnieva sa, že aktivity európskych investorov musia mať oporu v pevnom súbore 

politík v oblasti environmentálnych a sociálnych záruk;“ 

2. časť „dôrazne podporuje uplatňovanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a 

ľudských práv, s jasnými požiadavkami hĺbkového preverovania a zárukami riadenia 

rizika, a poskytovanie účinných opravných prostriedkov v prípade potreby;“ 

3. časť „víta skutočnosť, že tak banka FMO, ako aj spoločnosť Finnfund verejne odsúdili 

vraždu Berty Cáceresovej a vyzvali na dôkladné prešetrenie, a skutočnosť, že 16. 

marca 2016, po správach o vražde Nelsona Garcíu, banka FMO pozastavila všetky 

svoje aktivity;“ 
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odôv. A 

1. časť Text ako celok okrem slov „svojvoľného väznenia“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. C 

1. časť „keďže napriek uvedenému sa Honduras stal jednou z najnebezpečnejších krajín v 

regióne pre obhajcov ľudských práv; keďže Honduras je jednou z najnásilnejších 

krajín na svete pre environmentálnych aktivistov,“ 

2. časť „keď bolo od roku 2010 do roku 2015 zavraždených najmenej 109 

environmentálnych aktivistov;“ 

 
odôv. J 

1. časť „keďže vražda ochrankyne práv osôb LGBTI a transrodovej ženy a členky združenia 

Arcoíris Paoly Barrazovej z 24. januára 2016 upriamuje pozornosť na rastúce 

nebezpečenstvo, ktoré hrozí komunite LGBTI v Hondurase;“ 

2. časť „keďže jej zavraždenie je najnovším zo série násilných úmrtí aktívnych členov 

organizácií pre ľudské práva osôb LGBTI za ostatných 11 mesiacov vrátane vrážd 

Angy Ferreirovej, Violety Rivasovej, Glorie Caroliny Hernández Vásquezovej 

(známej aj pod menom Génesis Hernández), Jorgea Albertu Castilla, Estefaníe 

Zúñigovej, Henryho Matamorosa a Josseliny Janety Aceituno Suazovej; keďže od 

roku 1994 bolo v Hondurase údajne zabitých 235 osôb LGBTI, pričom iba 48 

prípadov skončilo na súde; keďže národný komisár pre ľudské práva vyhlásil, že 92 

% zločinov sa riadne nevyšetrilo, a teda nevyjasnilo;“ 
 

Iné 

Marijana Petir (skupina PPE) stiahla svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-B8-0469/2016. 
 

 

6. Nigéria 

Návrhy uznesení: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-

0486/2016, B8-0478/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0478/2016  

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

od odseku 9 1 GUE/NGL HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 11 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 15 2 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 11 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 1 

1. časť „požaduje medzinárodné vyšetrovanie pod záštitou OSN, aby sa mohla určiť 

zodpovednosť tretích krajín za organizovanie a financovanie teroristických skupín v 

tomto regióne ako Boko Haram,“ 

2. časť „ako aj zodpovednosť nadnárodných firiem a vlád za hromadenie bohatstva a 

prehlbovanie hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho napätia vrátane daňových 

podvodov;“ 
 

Iné: 

Anna Záborská (skupina PPE) stiahla svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-B8-0478/2016. 
 

 

7. Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím 

a sprístupnením ***I 

Správa: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

3 viac ako 40 

poslancov 

HPM - 129, 509, 14 

Text ako celok – blok 

č. 1 

2 výbor  +  

Blok č. 2 1 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 503, 131, 18 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 3 
 

 

8. Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

Správa: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 6 8 PPE EH + 362, 235, 46 

ods. 7 16 EFDD HPM - 213, 407, 24 

ods. 21 9 PPE  -  

ods. 22 6 S&D  -  

10 PPE EH - 280, 361, 7 

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 419, 200, 21 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 25 11 PPE EH + 315, 288, 39 

ods. 26 ods. pôvodný text HPM + 546, 44, 58 

ods. 27 17 EFDD  -  

ods. 28 27 GUE/NGL  -  

od odseku 28 18 EFDD  -  

ods. 29 3 Verts/ALE HPM + 332, 292, 21 

ods. 31 1 ENF HPM - 130, 481, 20 

ods. 32 12 PPE EH - 238, 374, 30 

od odseku 32 28 GUE/NGL HPM + 438, 200, 8 

ods. 37 ods. pôvodný text HPM + 474, 118, 50 

ods. 38 ods. pôvodný text HPM + 569, 49, 26 

od odseku 38 29 GUE/NGL  -  

ods. 39 19 EFDD  -  

od odseku 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

ods. 40 20 EFDD  -  

od odseku 40 32 GUE/NGL  -  

ods. 41 15 PPE EH - 268, 305, 69 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 42 7 Verts/ALE  -  

ods. 46 33 GUE/NGL  VS  

13 PPE  VS  

2 ENF HPM - 70, 542, 18 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

21 EFDD  -  

ods. 48 22 EFDD HPM + 330, 277, 39 

ods. pôvodný text OH ↓  

ods. 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

od odseku 49 4 Verts/ALE HPM - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE HPM - 245, 335, 62 

ods. 52 24 EFDD HPM - 128, 498, 17 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 52 25 EFDD  -  

ods. 53 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

od odseku 56 35 GUE/NGL EH + 350, 219, 71 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 409, 221, 13 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 37 

ENF: PN 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: odseky 26, 38 

Verts/ALE: PN 3, 4, 5 a ods. 37 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: odseky 48, 53 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 3 

1. časť „potvrdzuje, že sa požadujú mimoriadne výdavky, ktoré predstavujú zvýšenie o 0,2 

% v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, na postupné zrušenie výnimky pre írsky 

jazyk, ktoré vyplýva z nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958,“ 

2. časť „a o 2,6 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 na dodatočné potreby v oblasti 

bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti;“ 
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ods. 5 

1. časť Text ako celok okrem slov „na základe analýzy predloženej Predsedníctvu vo 

februári 2016 a kontroly uskutočnenej po udalostiach z 22. marca 2016“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 23 

1. časť „zastáva názor, že treba posudzovať potrebu prítomnosti poslancov v ich volebných 

obvodoch, a to aj s prihliadnutím na rozdiely medzi jednotlivými obvodmi, s cieľom 

zlepšiť postavenie poslancov pri práci v ich volebných obvodoch;“ 

2. časť „domnieva sa, že mobilné pracoviská pre poslancov a podpora vo volebných 

obvodoch by mali vychádzať z posúdenia skutočných potrieb a využívania a nemali 

by vytvárať žiadne výrazné ani opakujúce sa dodatočné náklady pre Parlament; trvá 

na tom, že by sa nemal poskytovať žiaden hardware, keďže príspevok na všeobecné 

výdavky poskytuje dostatočné zdroje na nákup špičkových zariadení; spochybňuje 

potrebu vytvárania súkromných mobilných pracovísk pre poslancov, keďže sa nezdá, 

že by to zodpovedalo spôsobu, akým si poslanci a ich kancelárie organizujú svoju 

prácu;“ 

 
ods. 42 

1. časť Text ako celok okrem slov „najmä pokiaľ ide o činnosti medziskupín Európskeho 

parlamentu; domnieva sa, že systém jazykového profilovania zavedený od októbra 

2014 v prípade pozmeňujúcich návrhov na úrovni výborov je príkladom zvýšenia 

účinnosti, ktoré možno vykonať a ktoré sa môže ďalej rozvíjať;“ 

2. časť tieto slová 

 
ENF: 

ods. 52 

1. časť „uznáva úlohu informačných kancelárií Parlamentu pri zvyšovaní informovanosti o 

činnostiach Parlamentu a Únie vo všeobecnosti; domnieva sa, že v súvislosti s 

informačnými kanceláriami Parlamentu by sa malo počítať s opatreniami na 

zvýšenie efektívnosti;“ 

2. časť „domnieva sa, že informačné kancelárie EP by v najväčšej možnej miere mali byť 

umiestnené v tej istej budove ako zastúpenia Komisie a mali by spoločne s nimi 

využívať služby back-office; žiada hodnotenie cieľov, úloh a výkonnosti 

informačných kancelárií EP, pričom s ohľadom na toto hodnotenie by sa mali 

vymedziť priority;“ 
 

Iné: 

M. Predsedajúci vyhlásil prvú časť PN 18 za neprípustnú: „domnieva sa, že poslanci by mali byť 

príkladom pre občanov, ktorí vo viacerých členských štátoch čelia katastrofálnym dôsledkom 

hospodárskej krízy, a preto žiada zníženie ich platov a príspevkov aspoň o 15 %;“ 
 

 

9. Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia: B8-0442/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0442/2016  

(výbor AFET) 

ods. 2 9 ENF HPM - 80, 551, 8 

18 viac ako 40 

poslancov 

EH - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL HPM - 247, 355, 41 

ods. 5 20 GUE/NGL HPM - 159, 470, 12 

ods. pôvodný text HPM + 435, 176, 35 

ods. 7 21 GUE/NGL HPM - 115, 513, 13 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

HPM + 479, 116, 45 

ods. 9 23 GUE/NGL HPM - 238, 358, 47 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 397, 219, 16 

3 +  

ods. 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

ods. 13 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 14 7 V PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 36 ALDE, S&D  +  

ods. 19 10 ENF HPM - 159, 431, 32 

ods. 26 24 GUE/NGL HPM + 562, 69, 1 

ods. 27 25 GUE/NGL HPM - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

od odseku 28 26 GUE/NGL HPM - 113, 447, 70 

ods. 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

od odseku 31 46 Verts/ALE  -  

ods. 32 27 GUE/NGL HPM - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

ods. 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

ods. 35 12 ENF  -  

ods. 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE EH + 304, 297, 19 

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL HPM - 117, 464, 44 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

ods. 41 29 GUE/NGL HPM - 56, 495, 68 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 42 4 PPE EH + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

od odseku 42 30 GUE/NGL HPM - 101, 492, 21 

ods. 43 31 GUE/NGL HPM - 55, 538, 21 

ods. 44 32 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text OH +  

ods. 45 15 ENF HPM - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE EH - 243, 331, 30 

ods. 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE HPM - 173, 407, 25 

ods. 52 17 ENF HPM - 67, 522, 14 

6 PPE EH - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL HPM - 106, 466, 28 

citácia 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

citácia 10 1 PPE EH + 341, 243, 16 

citácia 17 2 PPE  +  

odôv. B 8 ENF  -  

ods. pôvodný text OH -  

odôv. C ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 375, 133, 87 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 5, PN 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: PN 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odôvodnenia B, C 

EFDD: ods. 44 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

 
PPE: 

ods. 7 

1. časť Text ako celok okrem slov „a pozýva tureckého ministra zahraničných vecí k účasti 

na zasadnutiach Rady pre zahraničné veci vždy, keď je to relevantné;“ 

2. časť tieto slová 

 
citácia 9 

1. časť Text ako celok okrem slova „prístupové“ 

2. časť toto slovo 

 
EFDD: 

ods. 37 

1. časť „podporuje obnovenie politickej angažovanosti medzi EÚ a Tureckom v súvislosti 

s geopolitickými výzvami a najmä utečeneckou a migračnou krízou;“ 

2. časť „uznáva veľký humanitárny prínos Turecka, ktoré prijalo najväčšiu populáciu 

utečencov na svete; naliehavo vyzýva EÚ a Turecko, aby spojili svoje sily v záujme 

zlepšenia a zabezpečenia dôstojných životných podmienok a základných kapacít 

utečeneckých táborov a uľahčili prácu Úradu vysokého komisára OSN pre 

utečencov (UNHCR) s cieľom zabrániť hromadnému odchodu migrantov; naliehavo 

vyzýva EÚ, aby ďalej spolupracovala s úradníkmi tureckej vlády na zabezpečení 

správneho zdokumentovania migrantov; pripomína, že Turecko je jednou z hlavných 

tranzitných krajín migrantov a utečencov, ktorí cestujú do EÚ, a to nielen zo Sýrie, 

ale aj z mnohých ďalších krajín; zdôrazňuje význam spolupráce s Tureckom 

pri zvládaní utečeneckej krízy a zabránení stratám na životoch na mori;“ 
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ods. 38 

1. časť „víta aktiváciu spoločného akčného plánu EÚ a Turecka pre utečencov a riadenie 

migrácie, ku ktorej došlo 29. novembra 2015, ako súčasť komplexného programu 

spolupráce založeného na spoločnej zodpovednosti, vzájomných záväzkoch a 

výsledkoch, a trvá na potrebe okamžite ho vykonávať;“ 

2. časť „zdôrazňuje však, že spolupráca EÚ a Turecka v oblasti migrácie by nemala byť 

spojená kalendárom, obsahom a podmienkami rokovacieho procesu; domnieva, že 

prenesenie utečeneckej krízy do Turecka nie je dôveryhodným a dlhodobým 

riešením tohto problému; vyzýva členské štáty EÚ k solidarite a požaduje zvýšenie 

počtu krajín, ktoré prijmú presídľovaných utečencov v duchu rozdelenia záťaže 

a zodpovednosti;“ 

 
ods. 41 

1. časť „oceňuje Turecko, ktoré až donedávna zachovávalo politiku otvorených hraníc 

v prospech sýrskych utečencov; víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel 

vo vízovom režime Turecka, ktoré už pripravujú pôdu na podstatné zníženie počtu 

prípadov nezákonného prechodu hraníc; zdôrazňuje však, že oveľa prísnejšia vízová 

politika v súlade s vízovou politikou EU sa musí uplatňovať na krajiny 

predstavujúce hlavný zdroj nezákonnej migrácie, aby sa obmedzil prílev migrantov, 

ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, cez Turecko do Európy;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že Turecko potrebuje všetku pomoc pri posilnení bezpečnosti svojich 

hraníc a pri zintenzívnení boja proti prevádzačom; vyzýva Turecko, aby 

preukazovalo nulovú toleranciu a prijalo účinné opatrenia na zastavenie praktík 

obchodníkov s ľuďmi a toku utečencov na grécke ostrovy, čoho dôsledkom sú 

humanitárne, politické, sociálne a bezpečnostné problémy v EÚ; nabáda na väčšiu 

spoluprácu medzi Tureckom, Bulharskom a Gréckom v oblasti pátracích 

a záchranných operácií v Egejskom mori a vyzýva agentúru Frontex, aby ponúkla 

svoju podporu tureckej pobrežnej stráži a posilnila vzájomnú výmenu informácií; 

uznáva, že opatrenia proti trestnému prevádzaniu môžu byť účinné len v spojení 

so zavedením bezpečných a legálnych ciest pre utečencov a žiadateľov o azyl 

na vstup do Európskej únie;“ 

 
PPE, ENF: 

ods. 9 

1. časť „domnieva sa, že v súlade so záväzkom EÚ dodržiavať zásady právneho štátu a 

základné hodnoty sú v Turecku naliehavo potrebné reformy v oblasti súdnictva a 

základných práv a v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti;“ 

2. časť „vyzýva Radu EÚ, bez toho, aby boli dotknuté pozície členských štátov, aby 

po splnení oficiálnych kritérií na začatia rokovaní navrhla otvorenie kapitoly 23 

(súdnictvo a základné práva) a kapitoly 24 (spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť) 

a zabezpečila formovanie reformného procesu v Turecku na základe hodnôt 

a noriem EÚ; 

3. časť „vyzýva Turecko, aby v oblasti reformy súdnictva plne spolupracovalo s Radou 

Európy a Benátskou komisiou;“ 
 

Iné 

Bodil Valero predložil tento ústny PN k odseku 13: 

„13. vyzýva, aby sa obnovila nezávislosť mediálnej spoločnosti Koza İpek Holding a mediálnej 

skupiny Feza a z ich predstavenstiev boli odstránení všetci zástupcovia vlády, aby sa desiatky 

prepustených zamestnancov, ktorí vyjadrili svoju nespokojnosť s prevzatím týchto médií vládou, 

vrátili na svoje pozície a boli stiahnuté obvinenia z terorizmu podané voči nim;“ 
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10. Správa o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia: B8-0440/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0440/2016  

výbor AFET 

ods. 1 8 ENF  -  

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 10 1 PPE  +  

od odseku 14 2 Verts/ALE  -  

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 307, 174, 25 

od odseku 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

od odseku 22 5 Verts/ALE  -  

ods. 26 6 Verts/ALE  -  

od odseku 26 7 Verts/ALE EH + 313, 192, 5 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 20 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyjadruje znepokojenie nad rozšírenou autocenzúrou 

novinárov, ktorým sa niekedy fyzicky bráni informovať o určitých udalostiach a 

ktorí sú pre svoju prácu napádaní alebo zastrašovaní, a nad prípadmi priameho 

zasahovania do redakčnej nezávislosti; “ v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že Balkánska investigatívna regionálna sieť sa stala terčom vyhrážok, že na ňu 

bude podaná žaloba za ohováranie, po tom, čo prešetrovala kriminálnu minulosť 

kandidáta na starostu v miestnych voľbách v roku 2015; požaduje prijatie opatrení 

na posilnenie profesijných a etických noriem pre novinárov; žiada širšie 

uplatňovanie zákona o audiovizuálnych médiách; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 

transparentnosť štátnej reklamy v médiách a vyvíjať ďalšie úsilie o zaručenie 

nezávislosti orgánu pre audiovizuálne médiá a verejnoprávneho vysielania; je 

znepokojený zmenami v postupoch voľby generálneho riaditeľa albánskej 

spoločnosti pre verejnoprávne rozhlasové a televízne vysielanie (RTSh);“ 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

ods. 4 

1. časť Text ako celok okrem slov „a podnikateľských kruhov“ 

2. časť tieto slová 
 

 

11. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 

Návrh uznesenia: B8-0441/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0441/2016  

výbor AFET 

ods. 1 ods. pôvodný text HPM + 423, 56, 27 

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 406, 67, 30 

ods. 3 3 Verts/ALE  -  

ods. 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

ods. 7 10 ENF  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 427, 71, 10 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 8 11 ENF  -  

ods. 11 12 ENF  -  

ods. 15 14 PPE  +  

ods. 22 13 ENF  -  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 271, 201, 27 

ods. 31 5 Verts/ALE  -  

od odseku 36 1 S&D  +  

ods. 42 6 Verts/ALE  -  

od odseku 42 7 Verts/ALE EH + 258, 216, 10 

od odseku 45 8 Verts/ALE  -  

citácia 10 ods. pôvodný text OH +  

citácia 11 ods. pôvodný text OH +  

citácia 12 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: odseky 1, 2 

S&D: ods. 26 (2. časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: zarážky 10, 11, 12 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 26 

1. časť Text ako celok okrem slov „trom štátotvorným národom“ a „ostatným“ 

2. časť tieto slová 
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EFDD: 

ods. 7 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyzýva na úplné upustenie od myšlienky referenda, 

keďže spochybňuje súdržnosť, zvrchovanosť a celistvosť krajiny a ohrozuje 

vynakladané úsilie o zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie všetkých občanov 

Bosny a Hercegoviny a o dosahovanie ďalšieho pokroku v oblasti integrácie do 

EÚ;“ 

2. časť tieto slová 
 

 

12. Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady 

domácností 

Správa: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 370, 57, 44 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 367, 71, 31 

2/HPM - 219, 243, 8 

ods. 4 ods. pôvodný text HPM + 406, 45, 18 

ods. 5 ods. pôvodný text OH +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 194, 254, 2 

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 351, 79, 29 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 292, 130, 20 

2/HPM + 240, 195, 5 

ods. 35 ods. pôvodný text OH -  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 +  

3 +  

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 40 ods. pôvodný text OH +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH +  

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

ods. 43 ods. pôvodný text OH +  

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 49 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 342, 80, 13 

2/HPM + 309, 113, 7 

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 60 ods. pôvodný text OH +  

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 69 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 71 ods. pôvodný text HPM + 335, 75, 21 

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. B ods. pôvodný text OH +  

odôv. H ods. pôvodný text HPM + 406, 7, 16 

odôv. M ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. N ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. P ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. Q ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

odôv. R ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. T ods. pôvodný text OH -  

odôv. U ods. pôvodný text OH +  

odôv. V ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. W ods. pôvodný text OH +  

odôv. AB ods. pôvodný text OH -  

odôv. AE ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. AF ods. pôvodný text OH +  

odôv. AH ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. AI ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. AJ ods. pôvodný text OH +  

odôv. AL ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. AM ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. AX ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 232, 174, 2 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 310, 73, 26 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ALDE: ods. 49 

ENF: odôv. H, odseky 4, 8, 71 

Verts/ALE: odseky 2, 3, 34 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odôv. T, AB, AF, odseky 3, 34, 35, 42 

ECR: odôv. U, AF, odseky 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: odôv. B, AB, AI, AJ, T, W, odseky 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: odseky 9, 32, 41 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

odôv. N 

1. časť Text ako celok okrem slov „a keďže teraz dosiahla kritickú úroveň vo všetkých 

členských štátoch,“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. AX 

1. časť „keďže prierezový charakter rodových aspektov chudoby si vyžaduje celostný 

prístup k riešeniu viacnásobnej diskriminácie“ 

2. časť „a otázok, akými sú bývanie, náklady na energiu, verejné služby, istota zamestnania 

a daňové politiky;“ 

 
ods. 37 

1. časť Text ako celok okrem slov „zdôrazňuje, že už teraz existuje stratená generácia;“ a 

„preto“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 69 

1. časť „konštatuje, že rodové rozdiely v odmeňovaní práce a rozdiely v dôchodkoch 

zásadne prispievajú k chudobe žien; poukazuje na dlhodobé vplyvy na chudobu žien 

spôsobené vylúčením žien z odvetví hospodárstva, v ktorých tradične prevládajú 

muži, ako je technológia, veda, vrcholové riadenie a rozhodovanie, a nadmerným 

zastúpením žien v odvetviach s pomerne nízkymi mzdami, ako je starostlivosť, 

verejné služby, práca na čiastočný úväzok a neistá málo platená práca;“ 

2. časť „vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že feminizácia chudoby je čiastočne 

podmienená dlhodobými rodovo nevyváženými normami, ktoré vedú k 

uprednostňovaniu sektorov, v ktorých dominujú muži, ako je napríklad finančníctvo, 

pri priemyselných politikách a dohodách o určovaní miezd;“ 

 
ECR: 

odôv. AH 

1. časť „keďže bývanie predstavuje najvýznamnejšiu položku výdavkov európskych 

domácností;“ 

2. časť „keďže nárast cien spojených s bývaním (pozemky, nehnuteľnosti, nájomné, 

spotreba energie) predstavuje zdroj nestability a úzkosti a je potrebné ho vnímať ako 

dôležitú tému;“ 

 
ods. 19 

1. časť „pripomína, že je potrebné posilniť postavenie žien a dievčat prostredníctvom 

vzdelávania, či už formálneho a neformálneho, a poukazuje na úlohu vzdelávania pri 

boji proti rodovým stereotypom a boji proti stigmatizácii chudoby a pri zvyšovaní 

príjmov žien prostredníctvom ich začleňovania do odvetví, v ktorých sú 

nedostatočne zastúpené, ako je veda, technológia, inžinierstvo a podnikanie,“ 

2. časť „a vyzýva Komisiu, aby do odporúčaní pre jednotlivé krajiny začlenila ciele 

odbornej prípravy žien;“ 

 
ods. 26 

1. časť Text ako celok okrem slov „a vyzýva Komisiu, aby do odporúčaní pre jednotlivé 

krajiny začlenila ciele odbornej prípravy žien;“ a „v náležitých prípadoch“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť „pripomína, že nájomcovia majú obmedzený prístup k financovaniu energetickej 

efektívnosti, pretože nie sú vlastníkmi; pripomína, že nájomcovia môžu mať nižšiu 

motiváciu investovať, keďže sa ľahšie a častejšie premiestňujú ako majitelia domov; 

víta pilotný projekt Komisie s názvom „Palivová/energetická chudoba – posúdenie 

vplyvu krízy a hodnotenie existujúcich a možných nových opatrení v členských 

štátoch“, ktorý je zameraný na riešenie tohto problému;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby na základe výsledkov tohto pilotného projektu vypracovala 

opatrenia na uvoľnenie finančných prostriedkov EÚ na opatrenia v oblasti 

energetickej efektívnosti prijatých nájomcami;“ 
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ods. 57 

1. časť „víta skutočnosť, že v právnych predpisoch týkajúcich sa európskej energetickej 

politiky sa uznávajú sociálne ciele v politikách energetickej efektívnosti, a to najmä 

v smernici 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a v smernici 2010/31/EÚ o 

energetickej hospodárnosti budov; považuje za poľutovaniahodné, že členské štáty 

plne nevyužívajú potenciál príslušných ustanovení smernice 2012/27/EÚ, aby sa 

zamerali na domácnosti postihnuté energetickou chudobou a na sociálne bývanie 

(článok 7 ods. 7); vyzýva Komisiu, aby v rámci preskúmania a posúdenia vplyvu 

balíka opatrení v oblasti energetickej efektívnosti vyhodnotila vykonávanie a 

využívanie článku 7 ods. 7 a článku 5 ods. 7; 

2. časť „vyzýva Komisiu aj, aby na základe tohto hodnotenia zvážila posilnenie článku 7, 

najmä jeho odseku 7, aby boli členské štáty povzbudzované k tomu, aby do svojich 

systémov záväzkov v oblasti energetickej efektívnosti zahrnuli požiadavky 

obsahujúce sociálne ciele;“ 

 
ods. 64 

1. časť „konštatuje, že zvýšenie energetickej efektívnosti, renovácie a energia z 

obnoviteľných zdrojov sú kľúčovými predpokladmi pre boj proti energetickej 

chudobe;“ 

2. časť „vyjadruje znepokojenie, že politiky v oblasti renovácie budov často nie sú 

zamerané na tých, ktorí sú najzraniteľnejší; trvá na tom, aby sa politiky v oblasti 

renovácie budov zameriavali predovšetkým na chudobné, hospodársky vylúčené a 

zraniteľné domácnosti s dôrazom na tie, ktoré čelia rodovým nerovnostiam a 

viacnásobnej diskriminácii;“ 

 
ALDE: 

ods. 3 

1. časť Text ako celok okrem slov „nad hranicou chudoby, ktorú predstavuje 60 % 

vnútroštátneho priemerného príjmu vo všetkých členských štátoch,“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 9 

1. časť Text ako celok okrem slov „ako sú mladé ženy, rodiny s osamelým rodičom, 

zdravotne postihnuté osoby a staršie ženy“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 24 

1. časť Text ako celok okrem slov „a mali by umožňovať príjem nad hranicou chudoby;“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. M 

1. časť Text ako celok okrem slov „úsporných opatrení, rastúcich cien bývania“ 

2. časť tieto slová 
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odôv. P 

1. časť „keďže nevhodné bývanie a nedostatočné vykurovanie majú nepriaznivý účinok na 

ľudské zdravie, vzdelanie a sociálne začlenenie a začlenenie do zamestnania, a to 

najmä u najzraniteľnejších skupín; keďže ľudia trpia tým, že nie sú schopní 

vykurovať svoje domy, a to v severných aj južných členských štátoch;“ 

2. časť „keďže podľa údajov zo štatistiky EU-SILC nadmerná záťaž, pokiaľ ide o náklady 

na bývanie (podľa formy vlastníctva), je vyššia pre nájomníkov v súkromnom 

sektore nájomného bývania v niektorých členských štátoch, čo možno vysvetliť 

nízkou kvalitou bývania a vysokými cenami; keďže mnohé krajiny majú problém s 

úhradou nákladov na základný tovar a služby, a to aj v dôsledku rastúcich cien za 

energie;“ 

 
odôv. Q 

1. časť Text ako celok okrem slov 

2. časť „vysokých cien energií, agresívnych obchodných a marketingových techník,“ 

3. časť „alebo online službám“ 

4. časť „a kvality a energetickej efektívnosti bytového fondu;“ 

 
odôv. V 

1. časť „keďže OSN tvrdí, že ľudské právo na vodu a sanitáciu oprávňuje každého na 

kvalitnú, bezpečnú, fyzicky prístupnú, cenovo dostupnú a prijateľnú vodu v 

dostatočnom množstve na osobné a domáce použitie; keďže v ďalšom odporúčaní 

OSN sa uvádza, že 3 % príjmu domácností by sa mali považovať za strop pre platby 

za vodu v prípadoch, kde sa platby uplatňujú;“ 

2. časť „keďže privatizácia služieb dodávok vody má negatívny vplyv na domácnosti, ktoré 

žijú v chudobe alebo sú ohrozené chudobou;“ 

 
ENF: 

ods. 6 

1. časť Text ako celok okrem slov „napriek tomu, že stratégia Európa 2020 má za cieľ znížiť 

počet ľudí v tejto kategórii aspoň o 20 miliónov;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 16 

1. časť „pripomína stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom 

Koordinovaná európska činnosť s cieľom zabrániť energetickej chudobe a bojovať 

proti nej a poznamenáva jeho odporúčanie „zriadiť európske observatórium pre 

oblasť chudoby, v ktorom by sa združili všetky zainteresované strany s cieľom 

pomôcť definovať európske ukazovatele v oblasti energetickej chudoby (spoločne s 

Eurostatom), vypracovať prehľad situácie, identifikovať osvedčené postupy a 

vypracovať odporúčania na efektívnejšie prevenciu a riešenie problému a na 

ustanovenie európskej solidarity v tejto sfére“;“  

 

2. časť „zdôrazňuje dôležitosť rozvoja ukazovateľov a zhromažďovania údajov týkajúcich 

sa spotreby a nákladov domácností vo vzťahu k energetickej chudobe s cieľom 

poskytnúť spoľahlivé informácie a umožniť tvorbu politiky založenú na dôkazoch a 

účinné monitorovanie;“ 
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ods. 18 

1. časť „vyzýva Radu a členské štáty, aby v kontexte rastúcej chudoby zintenzívnili svoje 

úsilie a prišli na pomoc ľuďom ohrozeným chudobou či sociálnym vylúčením, k 

čomu patrí pevné rodové hľadisko,“ 

2. časť „napríklad v podobe odporúčania Rady, s cieľom dosiahnuť cieľ zníženia chudoby 

ustanovený v stratégii Európa 2020;“ 

 
ods. 32 

1. časť „víta činnosť Komisie v oblasti referenčného rozpočtu, ktorý je krokom správnym 

smerom, vzhľadom na to, že vyváženejšie hľadanie riešenia otázky príjmov a 

výdavkov chudobných domácností na základe prístupu vychádzajúceho z údajov je 

stále výzvou, ktorá leží pred nami; poukazuje na to, že referenčné rozpočty 

odrážajúce náklady domácností by sa mohli použiť na konštrukciu podpory a 

testovanie jej primeranosti; domnieva sa, že tento nástroj má kľúčový význam pre 

oživenie sociálnej súdržnosti Únie, zníženie nerovností a dosiahnutie cieľa stratégie 

Európa 2020 v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že znižovanie výdavkov chudobných domácností na domácnosť bude 

mať pozitívny vplyv na príslušné domácnosti, ako aj na hospodárstvo, predovšetkým 

miestne hospodárstvo, a na sociálnu súdržnosť;“ 

 
ods. 33 

1. časť Text ako celok okrem slova „chudobné“ 

2. časť toto slovo 

 
ods. 34 

1. časť „zdôrazňuje, že na úrovni Únie zatiaľ neexistuje definícia energetickej chudoby, a 

preto je veľmi ťažké riadne posúdiť závažnosť, príčiny a dôsledky tohto aspektu 

chudoby v Únii;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby so zainteresovanými stranami vypracovala spoločnú definíciu 

energetickej chudoby a aby vymedzila faktory, ktoré prispievajú k zraniteľnosti 

domácností:“ 

 
ods. 49 

1. časť Text ako celok okrem slov „Komisiu a“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. A 

1. časť „keďže od roku 2008 do roku 2013 sa počet ľudí ohrozených chudobou alebo 

sociálnym vylúčením v EÚ zvýšil zo 117 miliónov na 122,6 miliónov; keďže v roku 

2013 bolo 16,7 % obyvateľov EÚ ohrozených chudobou po sociálnych transferoch, 

9,6 % bolo v situácii vážnej hmotnej núdze a 10,7 % domácností sa považovalo za 

domácnosti s veľmi nízkou pracovnou intenzitou;“ 

2. časť „keďže tento vývoj je v rozpore so strategickým cieľom EÚ, ktorý si stanovila vo 

svojej stratégii Európa 2020 a podľa ktorého sa má do roku 2020 znížiť počet ľudí 

postihnutých alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením najmenej o 20 

miliónov;“ 

 
odôv. R 

1. časť Text ako celok okrem slov „a menšiny“ 

2. časť tieto slová 
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odôv. AE 

1. časť Text ako celok okrem slov „keďže v rámci európskeho semestra sa nadmerná záťaž 

vyplývajúca z nákladov na bývanie určila ako „sociálny trend, ktorý treba 

sledovať“;“ a „; keďže EÚ a“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. AI 

1. časť Text ako celok okrem slov „tzn. v krajinách východnej Európy a Stredozemia;“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. AL 

1. časť Text ako celok okrem slov „zásadnú“ a „pri dosiahnutí cieľa stratégie Európa 2020 v 

oblasti znižovania chudoby“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. AM 

1. časť Text ako celok okrem slov „správa nadácie Eurofound s názvom „Prístup k 

sociálnym dávkam: zníženie miery nepoberania“ jasne upozorňuje na problém, že 

systémy sociálnych dávok a“ 

2. časť tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 22 

1. časť Text ako celok okrem slov „aby v rámci európskeho semestra“ 

2. časť tieto slová 

 
ECR, ALDE: 

ods. 7 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane minimálneho príjmu nad hranicu chudoby 

pozdĺž celého životného cyklu“ 

2. časť „vrátane minimálneho príjmu“ 

3. časť „nad hranicu chudoby pozdĺž celého životného cyklu“ 

 
PPE, ALDE: 

ods. 36 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie o energetickej chudobe v Európe spolu 

s akčným plánom na podporu členských štátov v tomto smere;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby poskytla posúdenia vplyvu a informácie o osvedčených 

postupoch v oblasti boja proti chudobe v členských štátoch v tomto kontexte;“ 

3. časť „zdôrazňuje, že energia musí byť cenovo dostupná pre všetkých občanov Únie;“ 

 
ECR, ENF: 

ods. 45 

1. časť „pripomína, že zameranie istých politík a financovania Únie na znižovanie 

energetických nákladov chudobných domácností investovaním do obnoviteľných 

zdrojov energie alebo energetickej efektívnosti môže mať v strednodobom horizonte 

viacero pozitívnych účinkov: zlepšenie podmienok bývania a zdravia dotknutých 

ľudí, zníženie nákladov na bývanie poskytnutím rozpočtových úľav pre chudobné 

rodiny, zvýšenie miestnych investícií, tvorba miestnej zamestnanosti“ okrem slov „a 

financovania Únie“ 

2. časť „a financovania Únie“ 

3. časť „a príspevok k cieľom stratégie EÚ 2020;“ 
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13. Súkromný sektor a rozvoj 

Správa: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 345, 23, 19 

2/HPM + 195, 168, 20 

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3/EH + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 56 ods. pôvodný text OH + 196, 162, 19 

ods. 57 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. N ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. U ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 191, 184, 4 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 266, 56, 39 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 32 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 4 

Verts/ALE: odseky 23, 36, 56 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 17 

1. časť „rovnako uznáva právo všetkých krajín, najmä rozvojových krajín, aby stanovili 

dočasné kapitálové obmedzenia s cieľom zabrániť tomu, aby finančná kríza vznikala 

ako následok krátkodobých a nestálych súkromných finančných tokov;“ 

2. časť „žiada odstránenie obmedzení týkajúcich sa tohto práva zo všetkých obchodných a 

investičných dohôd vrátane dohôd na úrovni WTO;“ 

 
ods. 25 

1. časť „pripomína, že colné režimy sú základným prvkom regulačného prostredia 

prispôsobeného rozvoju súkromného sektora v prospech chudobných a vytváraniu 

pracovných miest;“ 

2. časť „so znepokojením však konštatuje, že v dohodách o hospodárskom partnerstve sa 

nariaďuje zníženie dovozných ciel v širokom spektre hospodárskych odvetví krajín 

AKT, pričom odstránenie všetkých ciel na dovoz z EÚ by výrazne znížilo príjmy z 

ciel, v niektorých prípadoch až o 15 – 20 % vládnych príjmov; naliehavo žiada EÚ, 

aby svoju obchodnú politiku koncipovala v súlade so zásadou súdržnosti politík 

v záujme rozvoja;“ 

 
ods. 55 

1. časť Text ako celok okrem slov „s priamymi grantmi pre OOS a“ 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

ods. 36 

1. časť Text ako celok okrem slov „od ktorých by sa vyžadoval slobodný, predchádzajúci a 

informovaný súhlas“ 

2. časť tieto slová 

 
Verts/ALE: 

ods. 21 

1. časť Text ako celok okrem slov „modernizácie ich regulačných rámcov vytvorením 

prostredia priaznivého pre súkromné iniciatívy a poskytovaním podporných 

mechanizmov pre podniky a zároveň“ a „vyzýva partnerské vlády, aby zaviedli 

doložku o ukončení platnosti, na základe ktorej bude možné zrušiť nepotrebné 

opatrenia“ konštatuje, že právne predpisy by mali byť predmetom hodnotenia vplyvu 

s cieľom posúdiť klesajúci trend pri vytváraní pracovných miest a riziká z hľadiska 

environmentálnych noriem; 

2. časť „modernizácie ich regulačných rámcov vytvorením prostredia priaznivého pre 

súkromné iniciatívy a poskytovaním podporných mechanizmov pre podniky a 

zároveň“ 

3. časť „vyzýva partnerské vlády, aby zaviedli doložku o ukončení platnosti, na základe 

ktorej bude možné zrušiť nepotrebné opatrenia; konštatuje, že právne predpisy by 

mali byť predmetom hodnotenia vplyvu s cieľom posúdiť klesajúci trend pri 

vytváraní pracovných miest a riziká z hľadiska environmentálnych noriem; 

 
ods. 41 

1. časť Text ako celok okrem slov „a podporila VSP“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 57 

1. časť vyzýva Komisiu, aby prejavila silnejšie odhodlanie, pokiaľ ide o využitie jej 

politického postavenia a hľadanie spôsobov dialógu vo vzťahu k vládam 

partnerských krajín a miestnym orgánom, s cieľom podporovať väčšiu a 

pozitívnejšiu interakciu so súkromným sektorom; zdôrazňuje skutočnosť, že 

dokumenty o stratégii krajiny, národné indikatívne programy a rozpočtová podpora 

môžu byť najcennejšími nástrojmi na presadzovanie reforiem podnikateľského 

prostredia v partnerských krajinách a podporu vnútroštátnej industrializácie; 

2. časť „odporúča, aby EÚ podporila akčný plán UNCTAD pre investovanie do cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja;“ upozorňuje na skutočnosť, že navrhovanie, 

štruktúrovanie a vykonávanie VSP je náročné a komplexné úsilie a ich úspech 

takisto závisí od priaznivého prostredia, v ktorom pôsobia; 

 
odôv. U 

1. časť „keďže VSP v rozvojových krajinách sú doteraz väčšinou zamerané na odvetvia 

energetiky, infraštruktúry a telekomunikácie,“ 

2. časť „zatiaľ čo ich potenciál v odvetviach, ako sú poľnohospodárstvo, vzdelanie, zelené 

technológie, výskum a inovácie, zdravotná starostlivosť a vlastnícke práva, je do 

značnej miery nevyužitý;“ 

 
ECR, PPE: 

odôv. N 

1. časť Text ako celok okrem slov „členské štáty EÚ“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 11 

1. časť Text ako celok okrem slov „povinné a verejne dostupné“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 32 

1. časť Text ako celok okrem slov „záväzných pravidiel týkajúcich sa“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 37 

1. časť „vyzdvihuje tiež riziká súvisiace s VSP v poľnohospodárstve vrátane zaberania 

pôdy, ktorému treba predchádzať; zdôrazňuje význam zamerania pomoci na 

drobných poľnohospodárov, najmä ženy; vyzýva Komisiu, aby všetky VSP v sektore 

poľnohospodárstva zahŕňajúce finančné prostriedky EÚ prepojila s komplexnými 

opatreniami na ochranu drobných poľnohospodárov, pastierov a ďalších 

zraniteľných využívateľov pôdy proti možným stratám prístupu k pôde alebo vode; 

zdôrazňuje, že opatrenia by mali zahŕňať posudzovanie sociálnych a 

environmentálnych rizík“ 

2. časť „a povinnú konzultáciu s legitímnymi zástupcami postihnutých spoločenstiev, od 

ktorých by sa vyžadoval slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas“ 

3. časť „ako podmienka na začatie príslušného projektu, prípadne na poskytnutie právnej 

pomoci pre tieto spoločenstvá;  odporúča nahradenie projektov Novej aliancie G8 

iniciatívami v rámci komplexného programu rozvoja afrického poľnohospodárstva 

(CAADP); zdôrazňuje, že“ 

4. časť „finančné a sociálne kompenzácie musia mať záväzný charakter a že“ 

5. časť „by sa mali vždy brať do úvahy alternatívne plány rozvoja;“ 

 


