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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. Krymskí Tatári 

Návrhy uznesení: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-

0592/2016, B8-0588/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0582/2016  

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

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 307, 232, 27 

Citácia 10 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: ods. 4 (2. časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: citácia 10 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D, GUE/NGL: 

ods. 4 

1. časť Text ako celok okrem slov „a požaduje, aby sa zvážilo rozšírenie zoznamu osôb, na 

ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ v súvislosti so zákazom Medžlisu;“ 

2. časť tieto slová 
 

Iné 

Marijana Petir stiahla svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-B8-0582/2016. 
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2. Gambia 

Návrhy uznesení: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-
0602/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0591/2016  

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

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 539, 27, 43 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
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3. Džibutsko 

Návrhy uznesení: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-

0603/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0594/2016  

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

ods. 3 3 PPE EH + 330, 268, 20 

ods. 5 4 PPE  +  

od odseku 8 1 EFDD HPM - 122, 321, 184 

ods. 14 5 PPE  +  

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 2 EFDD  -  

odôv. C 6 PPE EH + 293, 285, 52 

odôv. I 7 PPE EH + 298, 288, 52 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: ods. 17 
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4. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * 

Správa: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

3 výbor OH +  

4 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

11 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

13 výbor OH/EH + 348, 273, 22 

18 výbor HPČ   

1 +  

2 -  

21 výbor OH/EH + 360, 277, 8 

23 výbor OH/EH + 342, 297, 3 

24 výbor OH/EH + 297, 296, 52 

Článok 8aa ods. 2 41 EFDD HPM - 270, 361, 14 

22 výbor  +  

Článok 8aa od odseku 

3 

42 EFDD HPM - 306, 330, 8 

Článok 8aa od odseku 

4 

25 výbor HPČ   

1 -  

2 ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

37 PPE  +  

Príloha, príloha III 

oddiel I ods. 4 

36 viac ako 40 

poslancov 

 -  

47 GUE/NGL HPM - 273, 364, 11 

od odôvodnenia 2 43 GUE/NGL HPM - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL HPM - 307, 332, 6 

odôv. 4 5 výbor HPČ   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

odôv. 7 35 viac ako 40 

poslancov 

EH - 285, 360, 3 

odôv. 11 38 EFDD EH - 267, 374, 9 

odôv. 12 39 EFDD HPM - 309, 320, 16 

odôv. 16 40 EFDD  -  

od odôvodnenia 18 46 GUE/NGL HPM - 286, 335, 29 

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 567, 30, 53 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 39, 41, 42 

GUE/NGL: PN 43, 44, 46, 47 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: PN 21, 23, 24 

S&D: PN 3, 13 

Verts/ALE: PN 13 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

PN 18 

1. časť „na účely článku 8 ods. 1 a článkov 8a a 8aa systematické oznamovanie vopred 

určených informácií inému členskému štátu a Komisii, a to bez predchádzajúcej 

žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch; na účely článku 8 ods. 1 

sa odkaz na dostupné informácie týka informácií, ktoré sa nachádzajú v daňových 

spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s 

postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte;“ 

2. časť „Tieto dokumenty sú k dispozícii aj tretím krajinám. Práca na výmene správ s tretími 

krajinami už začala na základe mnohostrannej dohody medzi príslušnými orgánmi 

podpísanej v rámci OECD, pričom tretím krajinám sa zaručuje možnosť získať 

potrebné informácie od všetkých členských štátov.“ 

 
Verts/ALE 

PN 5 

1. časť Text ako celok okrem slov „bez toho, aby sa narúšala konkurencieschopnosť Únie“ 

2. časť tieto slová 

 
S&D: 

PN 11 

1. časť Text ako celok okrem slov „a zabezpečiť, aby sa zamedzilo zdvojovaniu noriem, 

ktoré by viedlo k zvýšeniu administratívnych nákladov u podnikateľských 

subjektov“ 

2. časť tieto slová 

 
EFDD: 

PN 25 

1. časť „S cieľom zvýšiť transparentnosť pre občanov Komisia zverejňuje správy podľa 

jednotlivých krajín na základe informácií obsiahnutých v centralizovanom registri 

správ podľa jednotlivých krajín.“ 

2. časť „Komisia pritom dodržiava ustanovenia článku 23a týkajúce sa dôvernosti.“ 

 
Verts/ALE, EFDD: 

PN 4 

1. časť „Daňové orgány členských štátov potrebujú komplexné a relevantné informácie o 

skupinách nadnárodných podnikov, pokiaľ ide o ich štruktúru, politiku transferového 

oceňovania, daňové priznania, daňové úľavy a interné transakcie v rámci Únie a 

mimo nej. Uvedené informácie daňovým orgánom umožnia reagovať na škodlivé 

daňové praktiky pomocou zmien právnych predpisov alebo primeranými 

posúdeniami rizík a daňovými auditmi, a zároveň im umožnia zistiť, či spoločnosti 

využívali praktiky, ktoré vedú k umelému presúvaniu veľkých súm príjmov do 

daňovo zvýhodnených prostredí. Komisia by tiež mala mať prístup k informáciám, 

ktoré si medzi sebou vymieňajú daňové orgány členských štátov, aby zabezpečila 

dodržiavanie príslušných pravidiel o hospodárskej súťaži.“ 

2. časť „Komisia by s týmito informáciami mala zaobchádzať ako s dôvernými a mala by 

prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu týchto informácií.“ 
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5. Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb 

a maloobchodu 

Návrh uznesenia: B8-0581/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0581/2016   (výbor PECH) 

hlasovanie: uznesenie 

 (text ako celok) 

 +  

 

 

 

6. Štatút trhového hospodárstva Číny 

Návrhy uznesení: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0612/2016, B8-

0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0604/2016  

(EFDD) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 55, 551, 36 

Návrh uznesenia B8-0605/2016  

(ENF) 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 58, 563, 20 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0607/2016  

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

ods. 2 2 GUE/NGL HPM - 107, 527, 16 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 2 6 ENF HPM - 79, 549, 16 

od odseku 3 3 GUE/NGL  -  

ods. 4 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 5 4 GUE/NGL  -  

ods. 6 5 GUE/NGL HPM - 90, 541, 22 

7 EFDD HPM - 152, 313, 180 

odôv. B ods. pôvodný text OH +  

odôv. J ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia K 1 GUE/NGL HPČ   

1 -  

2 ↓  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 546, 28, 77 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 2, 5 

EFDD: záverečné hlasovanie (B8-0604/2016), PN 7 

ENF: záverečné hlasovanie (B8-0605/2016) PN 2, 6, 7, záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

EFDD: ods. 4, odôv. J 

ENF: odôv. B 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

PN 1 

1. časť Text ako celok okrem slov „a neoliberálne politiky“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 2 

1. časť Text ako celok okrem slova „ešte“ 

2. časť toto slovo 
 

Iné 

Antonio Tajani a Massimiliano Salini (poslanecký klub PPE) tiež podpísali návrh uznesenia B8-

0608/2016.  

Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos (skupina GUE/NGL) stiahli svoj podpis z PN 1 k 

spoločnému návrhu uznesenia RC-B8-0607/2016. 
 

 

7. Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a 

ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav 

Návrh uznesení: B8-0583/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia RC-B8-0583/2016  

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

ods. 6 4 Verts/ALE EH + 344, 282, 24 

od odseku 8 3 Verts/ALE  -  

od odseku 13 1 GUE/NGL HPM - 127, 448, 71 

od odôvodnenia E 2 Verts/ALE  -  

odôv. H ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: odôv. H 
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Iné 

Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika 

Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod a Norbert Neuser (skupina S&D) tiež podpísali 

návrh uznesenia B8-0583/2016. 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas a 

Eleonora Evi (skupina S&D) tiež podpísali návrh uznesenia B8-0583/2016. 

Jan Zahradil (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B8-0583/2016. 

Joachim Zeller (poslanecký klub PPE) tiež podpísal návrh uznesenia B8-0583/2016. 

Skupina EFDD vzala späť svoj návrh uznesenia B8-0587/2016. 
 

 

8. Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých 

potravín 

Návrh uznesenia: B8-0545/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0545/2016   (výbor ENVI) 

ods. 2 3 PPE HPM + 182, 446, 24 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 435, 212, 4 

2 -  

ods. 4 4 PPE HPM - 184, 436, 33 

od odseku 4 6 PPE  -  

ods. 5 ods. pôvodný text OH +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 1 GUE/NGL HPM - 207, 426, 16 

od odseku 7 5 PPE HPČ   

1 -  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 ↓  

9 PPE EH + 343, 293, 8 

ods. 8 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text OH -  

ods. 12 ods. pôvodný text OH +  

ods. 14 7 PPE  -  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 342, 302, 3 

3/EH - 319, 325, 2 

od odseku 15 10 PPE  -  

ods. 16 ods. pôvodný text OH -  

ods. 17 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 18 8 PPE HPM - 165, 465, 22 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 20 ods. pôvodný text OH -  

ods. 21 ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 613, 16, 22 

ods. 24 20 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text OH -  

ods. 25 2 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text OH/EH + 395, 244, 13 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 26 21 Verts/ALE  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 384, 260, 6 

2 +  

ods. 27 16 PPE HPM - 165, 466, 21 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 29 ods. pôvodný text HPM + 365, 203, 81 

ods. 30 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

Citácia 7 ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia F 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE EH - 177, 465, 9 

od odôvodnenia G 13 PPE EH - 290, 336, 20 

odôv. H ods. pôvodný text OH/EH + 423, 225, 3 

od odôvodnenia H 11 PPE  -  

odôv. I 14 PPE  -  

odôv. J 15 PPE  -  

odôv. K ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia K 12 PPE  -  

odôv. L ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 422, 159, 68 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 8, záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: PN 1, 3, 4, 16, ods. 23, 29 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odseky 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: odseky 17, 24, 26, 30 

PPE: odseky 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, citácia 7, odôvodnenia 

H, K, L 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 2 

1. časť „zdôrazňuje, že podľa prieskumu Eurobarometer 2013 84 % spotrebiteľov považuje 

za nevyhnutné uvádzať pôvod mlieka, či už sa predáva ako také alebo ako zložka v 

mliečnych výrobkoch; poznamenáva, že to je jedným z viacerých faktorov, ktoré 

môžu ovplyvniť správanie spotrebiteľa;“ 

2. časť „preto sa domnieva, že povinnosť uvádzať pôvod mlieka na etikete má zásadný 

význam pre zabezpečenie transparentnosti a vysledovateľnosti, a teda pre obnovenie 

dôvery európskych spotrebiteľov, ktorí toto uvedenie pôvodu požadujú;“ 

 
ods. 3 

1. časť text ako celok okrem slov „by sa zameriaval na podvody v potravinárstve“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 15 

1. časť Text ako celok okrem slov „ako aj mnohí profesionálni pracovníci“ a „že títo 

profesionálni pracovníci to nepovažujú za prekážku pri vykonávaní činnosti“ 

2. časť „ako aj mnohí profesionálni pracovníci“ 

3. časť: „že títo profesionálni pracovníci to nepovažujú za prekážku pri vykonávaní činnosti“ 

 
ods. 19 

1. časť „pripomína, že ak sa systémy dobrovoľného označovania v rôznych členských 

štátoch vhodne uplatňovali, boli úspešné z hľadiska informovania spotrebiteľov a aj 

pre výrobcov“ 

2. časť „pre ktorých znamenali len malý alebo žiadny vážny dosah na výrobné náklady , čím 

sa preukázalo, že komerčné obavy boli prehnané;“ 

 
PPE: 

ods. 6 

1. časť „oceňuje analýzu nákladov a prínosov zavedenia povinného označovania pôvodu 

mlieka a mlieka, ktoré sa používa ako zložka v mliečnych výrobkoch, ktorá je 

súčasťou prieskumu;“ 

2. časť „ale domnieva sa, že Komisia vo svojich záveroch nezohľadňuje dostatočne 

pozitívne aspekty označovania krajiny pôvodu týchto produktov, napr. väčšiu 

informovanosť spotrebiteľov; „konštatuje, že spotrebitelia sa môžu cítiť zavádzaní, 

ak sa neuvádzajú informácie o povinnom označovaní pôvodu a používa sa iné 

označovanie, ako napríklad národné vlajky;“ 
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ods. 26 

1. časť „naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, na základe ktorých 

by sa uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách stalo povinným s cieľom 

zaručiť väčšiu transparentnosť v celom potravinovom reťazci a lepšie informovať 

európskych spotrebiteľov v nadväznosti na škandály s konským mäsom a iné 

prípady potravinových podvodov;“ 

2. časť „poukazuje tiež na to, že v požiadavkách na povinné označovanie by sa mala 

zohľadňovať zásada proporcionality a administratívna záťaž pre prevádzkovateľov 

potravinárskych podnikov a orgány presadzovania práva;“ 

 
ods. 27 

1. časť Text ako celok okrem slova „povinného“ 

2. časť toto slovo 

 
ENF: 

PN 5 

1. časť „konštatuje, že podľa prieskumu, ktorý je pripojený k správe Komisie o mlieku a 

iných druhoch mäsa by povinné označovanie pôvodu viedlo k opätovnému deleniu 

jednotného trhu podľa hraníc štátov,“ 

2. časť „čo má negatívny vplyv na mliekarne v pohraničných regiónoch;“ 
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9. Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke 

Správa: Maria Arena (A8-0076/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 344, 247, 42 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 411, 212, 21 

ods. 9 4 GUE/NGL  -  

ods. 11 5 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 491, 119, 32 

2/HPM + 334, 289, 16 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 557, 46, 42 

ods. 18 6 GUE/NGL HPM - 68, 536, 34 

ods. 20 ods. pôvodný text OH +  

ods. 21 7 GUE/NGL  -  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ  zmenené ústne 

1 +  

2/EH - 225, 241, 169 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 26 8 GUE/NGL HPM - 55, 573, 12 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 596, 17, 27 

2/HPM + 334, 262, 38 

ods. 31 9 GUE/NGL  -  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 277, 341, 22 

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. D 1 GUE/NGL HPM - 112, 505, 24 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. E ods. pôvodný text HPM + 581, 32, 26 

odôv. H 2 GUE/NGL  -  

odôv. J 3 GUE/NGL  -  

odôv. R ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 540, 74, 26 

odôv. S ods. pôvodný text HPM + 358, 193, 85 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 491, 101, 38 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 1, 6, 8, odôvodnenia E, S 

ECR: odseky 3, 7 

S&D: odseky 11, 27 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 33, odôv. S 

S&D: ods. 3, 7, 20 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 6 

1. časť Text ako celok okrem slov „páry rovnakého pohlavia“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 11 

1. časť Text ako celok okrem slov „domnieva sa, že systém prijatý sociálnymi partnermi by 

mal podporovať také riešenie, v ktorom by podstatná časť dovolenky zostala 

neprenosná;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 22 

1. časť Text ako celok okrem slov „žiada sociálnych partnerov na základe návrhu správy o 

vykonávaní, aby uznali, že sa nepodarilo dosiahnuť ciele smernice EÚ o rodičovskej 

dovolenke, pokiaľ ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, účasť 

žien na trhu práce, demografické výzvy a podiel mužov na vykonávaní rodinných 

úloh vrátane starostlivosti o deti a iné nezaopatrené osoby, čo predstavuje neúspech, 

ktorý je v rozpore so zásadami EÚ a hodnotami v oblasti rodovej rovnosti;“ a 

„následne“ a „preto“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 26 

1. časť „zdôrazňuje, že lepšia koordinácia, súdržnosť a prístupnosť systémov čerpania 

dovolenky (zahŕňajúcich materskú, otcovskú alebo rodičovskú dovolenku) v 

členských štátoch zvyšuje mieru účasti a celkovú účinnosť;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že v tomto zmysle je nevyhnutná a naliehavá smernica EÚ o 

dvojtýždňovej otcovskej dovolenke;“ 

 
ods. 27 

1. časť Text ako celok okrem slov „predĺžiť obdobie, počas ktorého môžu obaja rodičia 

uplatňovať svoje právo na rodičovskú dovolenku;“ „vyzýva Komisiu a sociálnych 

partnerov, aby zvýšili vek dieťaťa, do ktorého si možno vziať rodičovskú dovolenku, 

a takisto“ 

2. časť tieto slová 
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GUE/NGL: 

ods. 4 

1. časť Text ako celok okrem slov „aby sa zabezpečilo, že sa nebude zneužívať pružnosť, 

ktorú ponúka;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 14 

1. časť „poznamenáva, že návrat do práce po rodičovskej dovolenke môže byť náročnou a 

stresujúcou situáciou pre rodiča i pre dieťa; vyzýva členské štáty, aby prijali rodinné 

politiky uľahčujúce hladký a postupný návrat do práce a celkovo optimálne 

zosúladenie pracovného a súkromného života,“ 

2. časť „a zároveň uvažovali o podpore teleworkingu, práce z domu a inteligentnej práce 

tak, aby tieto politiky nepredstavovali ďalšiu záťaž pre zamestnancov;“ 

 
ods. 24 

1. časť Text ako celok okrem slov „individualizácie“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 33 

1. časť Text ako celok okrem slov „aby v prípade potreby zahrnula ciele rodovej rovnosti v 

zamestnaní do procesu európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík, 

aby sa umožnilo dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, a“ a „EÚ“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. C 

1. časť Text ako celok okrem slov „dosiahnuť cieľ 75 % zamestnanosti stanovenej v 

stratégii Európa 2020 a“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. D 

1. časť Text ako celok okrem slov „čiastočne“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. R 

1. časť „keďže rozdiely medzi mužmi a ženami v čerpaní materskej, otcovskej a rodičovskej 

dovolenky svedčia o jednoznačnej rodovej diskriminácii, pokiaľ ide o starostlivosť o 

deti a účasť žien na pracovnom trhu;“ 

2. časť „keďže opatrenia, ktoré mali mužov povzbudiť k prevzatiu rovnakej miery 

zodpovednosti za rodinu, v mnohých členských štátoch neviedli k uspokojivým 

výsledkom;“ 
 

Iné 

Maria Arena predložila tento ústny PN k odseku 22: 

„22. žiada sociálnych partnerov na základe návrhu správy o vykonávaní, aby uznali, že sa nepodarilo 

dosiahnuť ciele smernice EÚ o rodičovskej dovolenke, pokiaľ ide o rovnováhu medzi pracovným a 

súkromným životom, účasť žien na trhu práce, demografické výzvy a podiel mužov na vykonávaní 

rodinných úloh vrátane starostlivosti o deti a iné nezaopatrené osoby; domnieva sa, že by sa mali 

prijať účinnejšie opatrenia na vyváženejšie rozdelenia zodpovednosti v rámci rodiny medzi mužmi a 

ženami;“ 
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10. Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu 

Správa: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 19 ods. pôvodný text OH/EH + 319, 213, 72 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 26 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 557, 36, 21 

2/HPM + 550, 41, 17 

3/HPM - 191, 408, 10 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

4/HPM + 456, 127, 16 

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 39 ods. pôvodný text OH +  

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 553, 28, 12 

2/HPM + 480, 62, 44 

3/HPM + 335, 177, 67 

ods. 50 ods. pôvodný text OH/EH + 319, 129, 101 

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 53 ods. pôvodný text OH +  

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 60 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 63 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  

6 +  

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 70 ods. pôvodný text OH +  

ods. 71 ods. pôvodný text OH +  

ods. 72 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 72 2 GUE/NGL EH + 281, 257, 3 

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 74 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3 +  

4 +  

ods. 75 ods. pôvodný text HPM + 431, 104, 3 

ods. 78 ods. pôvodný text HPM + 421, 65, 43 

ods. 85 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 88 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 253, 255, 1 

ods. 96 ods. pôvodný text OH +  

odôv. E ods. pôvodný text OH +  

od odôvodnenia M 1 ALDE  +  

odôv. N ods. pôvodný text OH +  

odôv. R ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. V ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 253, 240, 20 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 391, 43, 53 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 33, 75, 78 

GUE/NGL: ods. 48 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odseky 70, 71, 72, 96 

PPE: odseky 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: ods. 19, odôv. N 

S&D: odôv. E 

Verts/ALE: ods. 50, odôv. N 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 20 

1. časť Text ako celok okrem slov „(napríklad humanitárne víza)“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 73 

1. časť „poznamenáva, že neregulárny zákonný pobytový štatút nebráni tomu, aby sa osoba 

stala obeťou obchodovania s ľuďmi,“ 

2. časť „a že takéto obete by preto mali mať rovnaké práva ako ostatní; vyzýva členské 

štáty, aby nespájali problematiku migrácie a obchodovania s ľuďmi, 

pričom zdôrazňuje zásadu bezpodmienečného poskytovania pomoci stanovenú 

v smernici;“ 

 
PPE: 

ods. 24 

1. časť Text ako celok okrem slov „a to aj pokiaľ ide o právo na pobyt a prístup na trh práce 

v členskom štáte, do ktorého bola obeť predaná;“ zdôrazňuje, že tieto ustanovenia by 

nemali byť podmienené tým, že obete podajú žalobu alebo budú spolupracovať na 

vyšetrovaní trestného činu;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 34 

1. časť „žiada lepšie vykonávanie a monitorovanie článku 8 smernice 2011/36/EÚ tak, aby 

sa zabezpečilo nestíhanie obetí obchodovania s ľuďmi a neuplatňovanie sankcií či 

trestov voči nim, a zdôrazňuje, že táto úprava zahŕňa neuplatňovanie sankcií či 

trestov voči osobám vykonávajúcim prostitúciu“ 

2. časť „a nepotrestanie neoprávneného vstupu do krajín tranzitu či určenia alebo pobytu v 

týchto krajinách;“ 

 
ods. 51 

1. časť „vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali článok 18 ods. 4 smernice a 

vypracovali osobitné stratégie znižovania dopytu po obchodovaní na účely 

sexuálneho vykorisťovania, napríklad programy odchodu a mechanizmy 

posilňovania postavenia prostituujúcich osôb i ochrany ich práv a znižovania ich 

zraniteľnosti voči vykorisťovaniu, ako aj kampane na odrádzanie od dopytu 

po sexuálnych službách obetí obchodovania s ľuďmi, pričom poznamenáva, že 

regulácia prostitúcie je v právomoci členských štátov; vyzýva Komisiu, aby ďalej 

skúmala akékoľvek väzby medzi dopytom po sexuálnych službách a obchodovaním 

s ľuďmi;“ 

2. časť „domnieva sa, že zníženie dopytu možno dosiahnuť právnymi predpismi, ktorými sa 

trestnoprávna záťaž prenesie z osôb, ktoré sexuálne služby predávajú, na tie, ktoré 

ich od obetí obchodovania s ľuďmi kupujú;“ 
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ods. 55 

1. časť Text ako celok okrem slov „určená konkrétne pre mužov“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 61 

1. časť Text ako celok okrem slova „osobitné“ 

2. časť toto slovo 

 
ods. 85 

1. časť Text ako celok okrem slov „a LGBTI osoby“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 88 

1. časť Text ako celok okrem slov „a to reformou pravidiel týkajúcich sa pobytu obetí 

obchodovania s ľuďmi“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. R 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane práva obete zákonne sa usadiť a pracovať v 

členskom štáte, do ktorého bola obeť predaná,“ 

2. časť tieto slová 

 
ENF: 

ods. 13 

1. časť „domnieva sa, že žiadatelia o azyl, utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní stať sa 

obeťami obchodovania a že osobitná pozornosť by sa mala venovať obchodovaniu 

so ženami, s deťmi a inými zraniteľnými skupinami; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby preskúmali prepojenie medzi zvyšujúcim sa počtom prichádzajúcich 

utečencov a obchodovaním s ľuďmi; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili 

spoluprácu, a to aj v hotspotoch, s cieľom identifikovať potenciálne obete a aby 

využívali všetky prostriedky na boj proti obchodníkom s ľuďmi a prevádzačom 

vrátane zlepšenia zberu údajov a zabezpečenia dodržiavania existujúcich noriem 

ochrany; pripomína úlohu agentúr a sietí EÚ pri včasnej identifikácii obetí na 

hraniciach EÚ i v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v tejto súvislosti zdôrazňuje 

potrebu väčšej spolupráce medzi Europolom, Eurojustom, vnútroštátnymi orgánmi a 

tretími krajinami, ako aj prostredníctvom využívania Európskeho informačného 

systému registrov trestov (ECRIS); požaduje viac zdrojov pre agentúry SVV s 

cieľom umožniť vymenovanie úradníkov agentúr vyškolených v rodovej 

problematike, najmä v tých členských štátoch, ktoré sú vystavené rastúcim 

zmiešaným migračným tokom;“ okrem slov „žiadatelia o azyl, utečenci a migranti 

sú obzvlášť náchylní stať sa obeťami obchodovania a“, „v rodovej problematike“ a 

„zmiešaným“ 

2. časť tieto slová 

3. časť: „zdôrazňuje, že nový prístup založený na hotspotoch, ktorý je načrtnutý v agende, 

by nemal byť obmedzený iba na rýchle spracovanie a odstránenie nevybavených 

záležitostí, ale mal by zahŕňať aj primerané prvky boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

zamerané na účinné odkazovanie potenciálnych obetí na príslušné miesta;“ 
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ods. 58 

1. časť „pripomína, že podľa Europolu zmizlo v roku 2015 po príchode do EÚ približne 10 

000 detí bez sprievodu a že tieto deti sa mohli stať obeťami obchodovania s ľuďmi a 

mohli byť vystavené všetkým druhom vykorisťovania a zneužívania;“ 

2. časť „žiada členské štáty, aby v plnej miere vykonávali azylový balík a aby registrovali 

deti hneď po ich príchode s cieľom zaistiť ich začlenenie do systémov na ochranu 

detí;“ 

3. časť: „vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili výmenu informácií s cieľom lepšie chrániť 

migrujúce deti v Európe;“ okrem slova „migrujúce“  

4. časť „migrujúce“  

 
GUE/NGL: 

ods. 27 

1. časť Text ako celok okrem slova „vedomé“ 

2. časť toto slovo 

 
ods. 47 

1. časť Text ako celok okrem slova „vedomého“ 

2. časť toto slovo 

 
S&D: 

ods. 15 

1. časť Text ako celok okrem slov „ktorí sa snažia zneužiť ich zúfalstvo“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 26 

1. časť Text ako celok okrem slov „uznáva však, že v súdnom kontexte je zložité dokázať 

vedomé konanie“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 60 

1. časť Text ako celok okrem slov „nútená“  

2. časť toto slovo 

 
ECR, PPE: 

ods. 33 

1. časť „zdôrazňuje, že v záujme podnecovania obetí, aby oznamovali tieto trestné činy 

príslušným orgánom, a teda uľahčenia včasnej identifikácie obetí je nevyhnutné 

zmeniť právne predpisy tak, aby boli obete obchodovania s ľuďmi v zmysle zákona 

uznané za držiteľov práv; zastáva názor, že obete obchodovania s ľuďmi by mali 

mať nárok na pomoc“ 

2. časť „a ochranu“ 

3. časť: „dokonca aj v prípade, že ich vec bola súdmi zamietnutá;“ 

4. časť „zdôrazňuje potrebu posilniť právomoci sociálnych pracovníkov, zdravotníckeho 

personálu a prisťahovaleckých úradov tak, aby určovali, čo predstavuje 

obchodovanie s ľuďmi a komu sa má podľa zákona poskytovať pomoc a ochrana;“ 
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ods. 63 

1. časť „poznamenáva, že obete obchodovania s ľuďmi potrebujú špecializované služby“ 

2. časť „vrátane prístupu ku krátkodobému a dlhodobému ubytovaniu, programov na 

ochranu svedkov, zdravotnej starostlivosti a poradenstva, prekladových a 

tlmočníckych služieb, právnej nápravy, náhrady,“ 

3. časť: „pomoci v súvislosti s cestovaním“ 

4. časť „prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave“ 

5. časť: „čo zahŕňa výučbu jazyka krajiny ich pobytu, sprostredkovania práce a pomoci 

s (opätovnou) integráciou, mediáciou v manželských veciach a presídlením“ 

6. časť: pričom tieto služby by mali byť ďalej individualizované od prípadu k prípadu a 

osobitná pozornosť by sa mala venovať rodovej otázke; 

 
ods. 64 

1. časť „zdôrazňuje, že rodový rozmer obchodovania s ľuďmi znamená pre členské štáty 

povinnosť riešiť ho ako formu násilia páchaného na ženách a dievčatách; zdôrazňuje 

skutočnosť, že treba venovať väčšiu pozornosť dynamike vykorisťovania 

a dlhodobej emocionálnej a psychickej ujme, ktorá je s tým spojená; žiada Komisiu, 

aby predložila európsku stratégiu boja proti rodovo motivovanému násiliu“ 

2. časť „ktorá bude obsahovať legislatívny návrh týkajúci sa násilia páchaného na ženách a 

zahŕňajúci obchodovanie s ľuďmi;“ 

 
ods. 74 

1. časť „vyzýva všetky členské štáty, aby účinne zaručili dodržiavanie práv obetí, a 

požaduje, aby sa vykonávanie smernice 2011/36/EÚ analyzovalo s ohľadom na 

ustanovenia smernice 2012/29/EÚ;“ 

2. časť „vyzýva členské štáty, aby poskytovali bezplatnú právnu pomoc vrátane 

zastupovania, psychologickú a lekársku podporu a informácie o právach na pomoc a 

zdravotnú starostlivosť vrátane práva obetí sexuálneho vykorisťovania na umelé 

prerušenie tehotenstva všetkým, ktorí sa buď sami identifikujú ako obete 

obchodovania s ľuďmi, alebo spĺňajú dostatočný počet kritérií na identifikáciu obetí 

obchodovania, s cieľom pomôcť im v prístupe k ich právam, náhrade a/alebo 

prostriedkom právnej nápravy; zdôrazňuje, že sebaidentifikácia by nikdy nemala byť 

jedinou podmienkou na prístup k právam a službám prináležiacim obetiam;“ okrem 

slov „bezplatnú“ a „vrátane práva obetí sexuálneho vykorisťovania na umelé 

prerušenie tehotenstva“ 

3. časť: „bezplatnú“  

4. časť „vrátane práva obetí sexuálneho vykorisťovania na umelé prerušenie tehotenstva“ 

 
PPE, Verts/ALE: 

ods. 48 

1. časť: „poukazuje na nedostatok vzájomnej zhody medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o to, 

čo tvorí dopyt po vykorisťovaní“ 

2. časť: „a žiada Komisiu a členské štáty, aby navrhli usmernenia týkajúce sa sankcií pre 

klientov na základe severského modelu a zároveň šírili osvetu o všetkých formách 

obchodovania s ľuďmi, najmä sexuálneho vykorisťovania, a zviditeľňovali aj ostatné 

formy vykorisťovania ako zneužívanie na práce v domácnosti;“ okrem slov „aby 

navrhli usmernenia týkajúce sa sankcií pre klientov na základe severského modelu“ 

3. časť: „aby navrhli usmernenia týkajúce sa sankcií pre klientov na základe severského 

modelu“ 
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ENF, S&D: 

odôv. V 

1. časť: Text ako celok okrem slov „len vtedy“, „inštitúcie a“, „EÚ“, „aby zabránili 

účelovému výberu jurisdikcie zo strany zločineckých skupín a jednotlivcov“, 

„žiadateľom o azyl, utečencom, migrantom a iným“ a „maloletým bez sprievodu“ 

2. časť: „len vtedy“, „inštitúcie a“, „EÚ“, „žiadateľom o azyl, utečencom, migrantom a 

iným“ a „maloletým bez sprievodu“ 

3. časť: „aby zabránili účelovému výberu jurisdikcie zo strany zločineckých skupín a 

jednotlivcov“ 

 


