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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. Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: protokol k 

Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie *** 

Odporúčanie: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Jednotné technické predpisy pre kolesové vozidlá: dohoda EHK OSN *** 

Odporúčanie: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Chorvátska) 

*** 

Odporúčanie: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov 

*** 

Odporúčanie: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 550, 68, 36 
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5. Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: Rámcový 

dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (justičná spolupráca v trestných 

veciach) *** 

Odporúčanie: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Trhy s finančnými nástrojmi ***I 

Správa: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

text ako celok - blok č. 

2 

2 výbor  +  

blok č. 1 1 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií 

s cennými papiermi ***I 

Správa: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

text ako celok - blok č. 

2 

2 výbor  +  

blok č. 1 1 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 504, 157, 9 
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8. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Rimantasa Šadžiusa 

Správa: Bart Staes (A8-0183/2016) (tajné hlasovanie (článok 182 odsek 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: vymenovanie 

Rimantasa Šadžiusa 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 

Správa: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 10 1 spravodajca  +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 349, 309, 9 

ods. 15 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

ods. 24 ods. pôvodný text OH/EH + 369, 290, 8 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 289, 372, 9 

ods. 40 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH +  

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

odôv. E ods. pôvodný text OH/EH + 367, 305, 2 

odôv. F ods. pôvodný text OH/EH + 357, 308, 8 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 523, 79, 72 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 24, odôv. E, F 

ECR: ods. 15, 24, 27, 41, 42 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 27 

1. časť text ako celok okrem slov "a vyzýva Európsku komisiu, aby rozšírila záväzné rámce 

aj na iné odvetvia" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 33 

1. časť text ako celok okrem slov "aby sa usilovala o vytvorenie nového medzivládneho 

orgánu pod záštitou OSN pre medzinárodnú spoluprácu v daňových záležitostiach a 

aby poskytla prostriedky potrebné na to, aby tento orgán mohol účinne fungovať" 

2. časť tieto slová 
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ECR: 

ods. 11 

1. časť text ako celok okrem slov "vyzýva vlády členských štátov, aby začlenili súdržnosť 

politík v záujme rozvoja do právne záväzného aktu a aby vypracovali akčný plán pre 

súdržnosť politík v záujme trvalo udržateľného rozvoja s cieľom realizovať ho;" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 18 

1. časť "zdôrazňuje, že EÚ musí viac finančných prostriedkov investovať do analýzy 

súdržnosti politík v záujme rozvoja na základe dôkazov;" 

2. časť "vyzýva Komisiu, aby bezodkladne určila nezrovnalosti a vypracovala analýzu ich 

nákladov a aby zaviedla vhodné mechanizmy monitorovania a sledovania pokroku, 

pokiaľ ide o súdržnosť politík v záujme rozvoja; vyzýva Komisiu, aby do svojej 

analýzy zahrnula návrhy na predchádzanie a riešenie nesúladu medzi rôznymi 

politikami; ďalej zdôrazňuje, že treba zlepšiť odkazovanie na súdržnosť politík v 

záujme rozvoja v programových dokumentoch;" 

 
ods. 21 

1. časť text ako celok okrem slov "zdôrazňuje, že EÚ potrebuje rozsiahlejšiu harmonizáciu 

migračných a azylových politík v rámci samotnej Únie, ako aj s jej medzinárodnými 

partnermi;" "zdôrazňuje význam vytvorenia jednotnej spoločnej azylovej a 

prisťahovaleckej politiky;" a "pripomína, že ženy a dievčatá z radov utečencov alebo 

migrantov sú osobitne ohrozené sexuálnym násilím a vykorisťovaním a že do 

migračnej politiky EÚ musí byť začlenené rodové hľadisko;" 

2. časť "zdôrazňuje, že EÚ potrebuje rozsiahlejšiu harmonizáciu migračných a azylových 

politík v rámci samotnej Únie, ako aj s jej medzinárodnými partnermi;" 

3. časť "zdôrazňuje význam vytvorenia jednotnej spoločnej azylovej a prisťahovaleckej 

politiky;" 

4. časť: "pripomína, že ženy a dievčatá z radov utečencov alebo migrantov sú osobitne 

ohrozené sexuálnym násilím a vykorisťovaním a že do migračnej politiky EÚ musí 

byť začlenené rodové hľadisko;" 

 
ods. 40 

1. časť "požaduje rozhodné kroky zo strany EÚ, jej členských štátov a všetkých 

medzinárodných partnerov pri vykonávaní dohody o klíme, ktorá bola nedávno 

prijatá na konferencii COP21 v Paríži; zdôrazňuje, že EÚ a ostatné rozvinuté krajiny 

musia naďalej podporovať opatrenia v oblasti klímy s cieľom znížiť emisie a 

vybudovať odolnosť voči vplyvom zmeny klímy v rozvojových krajinách, a najmä v 

najmenej rozvinutých krajinách; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam 

poskytovania primeraného financovania opatrení v oblasti zmeny klímy; podporuje 

proces transformácie energetiky EÚ a v tejto súvislosti prechod k obnoviteľným 

zdrojom energie; zdôrazňuje, že neschopnosť obmedziť globálne otepľovanie na 

hodnotu výrazne pod 2 °C by mohla oslabiť prínos v oblasti rozvoja;" 

2. časť "vyzýva EÚ, aby sa proaktívne zasadzovala za riešenie globálnej klimatickej výzvy 

stanovením strategických priorít na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch a 

aby vytýčila a vykonávala nové záväzné ciele v oblasti klímy, energetickej účinnosti 

a obnoviteľných zdrojov energie v súlade s cieľmi parížskej dohody;" 

 
PPE, ECR: 

ods. 30 

1. časť text ako celok okrem slov "daň z finančných transakcií, uhlíková daň, solidárny 

poplatok z ceny letenky, renty z prírodných zdrojov atď." 

2. časť "daň z finančných transakcií" 

3. časť "uhlíková daň, solidárny poplatok z ceny letenky, renty z prírodných zdrojov atď." 
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10. Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu 

Správa: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 419, 254, 1 

2 +  

ods. 3 ods. pôvodný text OH +  

ods. 15 zarážka 2 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 ods. pôvodný text OH +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 418, 250, 3 

2 +  

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

ods. 34 zarážka 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 34 zarážka 2 ods. pôvodný text HPM + 601, 55, 14 

ods. 34 zarážka 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 36 ods. pôvodný text OH +  

ods. 59 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 357, 296, 20 

ods. 66 ods. pôvodný text OH +  

ods. 72 ods. pôvodný text OH/EH + 399, 222, 42 

ods. 85 ods. pôvodný text OH +  

ods. 88 ods. pôvodný text OH +  

citácia 26 ods. pôvodný text OH +  

citácia 37 ods. pôvodný text OH +  

odôv. C ods. pôvodný text OH/EH + 416, 242, 10 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 577, 24, 69 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 2 (prvá časť), 25 (prvá časť), 34 (zarážka 2) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 28, 72, 85, odôv. C 

PPE: citácie 26, 37, ods. 3, 15 (zarážka 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_SK.doc 9 PE 584.725 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 2 

1. časť "poznamenáva, že poľnohospodárske investičné politiky sú zvyčajne zamerané na 

nadobúdanie pôdy vo veľkom rozsahu a na poľnohospodárstvo orientované na 

vývoz, ktoré zvyčajne nesúvisí s miestnymi hospodárstvami;" poznamenáva, že 

rozvoj extenzívneho zavlažovania v cieľových zemepisných oblastiach investícií 

NAFSN by mohol znížiť dostupnosť vody pre ďalších používateľov, napríklad 

malých poľnohospodárov alebo pastierov; zdôrazňuje, že za týchto okolností treba 

kriticky posúdiť a zvýšiť schopnosť obrovských verejno-súkromných partnerstiev 

prispievať k znižovaniu chudoby a k potravinovej bezpečnosti;" 

2. časť "zdôrazňuje, že poľnohospodárske investičné politiky by mali byť prepojené s 

miestnym hospodárstvom a mali by podporovať jeho rozvoj, a to vrátane drobných 

poľnohospodárov a rodinných poľnohospodárskych podnikov; pripomína, že v 

usmerneniach FAO o držbe pôdy sa odporúča zabezpečiť prístup k pôde, aby rodiny 

mohli produkovať potraviny na spotrebu pre domácnosti a zvýšiť príjem 

domácností; zdôrazňuje, že je potrebné, aby rozsiahle pozemkové investície v Afrike 

vychádzali z týchto usmernení, čím sa drobným poľnohospodárom a miestnym 

spoločenstvám zabezpečí prístup k pôde, podporia sa investície miestnych MSP a 

zabezpečí sa, aby verejno-súkromné partnerstvá prispievali k potravinovej 

bezpečnosti a k znižovaniu chudoby a nerovnosti;" 

 
ods. 25 

1. časť "poznamenáva, že nadnárodné spoločnosti pôsobiace v rámci NAFSN uprednostňujú 

veľkoobjemové zmluvné poľnohospodárstvo, čo prináša riziko odsunutia malých 

výrobcov na okraj;" 

2. časť "vyzýva desať afrických štátov zastúpených v NAFSN, aby zabezpečili, že zmluvné 

poľnohospodárstvo bude prínosné pre kupujúcich, ako aj miestnych dodávateľov; 

považuje preto za nevyhnutné posilniť napríklad organizácie poľnohospodárov s 

cieľom zlepšiť vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov;" 

 
PPE: 

ods. 22 

1. časť "žiada, aby sa v plnom rozsahu uverejňovali všetky vyhlásenia o zámere v súvislosti 

s rámcami spolupráce pre jednotlivé krajiny;" 

2. časť "zdôrazňuje, že treba zaviesť účinné inštitucionálne a právne rámce, ktorými sa 

zabezpečí spravodlivé rozdelenie rizík a prínosov;" zdôrazňuje, že aktívna účasť 

občianskej spoločnosti v rámci aliancie NAFSN má kľúčový význam pre posilnenie 

transparentnosti a zabezpečenie splnenia jej cieľov; pripomína, že by sa mal 

podporovať dialóg a konzultácie so všetkými skupinami občianskej spoločnosti;" 

 
ods. 34 zarážka 1 

1. časť "zabezpečili participatívne a inkluzívne systémy, v ktorých sa v prvom rade kladie 

dôraz na práva, potreby a záujmy zákonných držiteľov práv na pôdu, najmä 

drobných poľnohospodárov a malé rodinné poľnohospodárske podniky; najmä 

zabezpečili, aby sa vopred získal slobodný a informovaný súhlas" 

2. časť "od všetkých spoločenstiev, ktoré žijú na pozemkoch, v súvislosti s ktorými sa 

vykonáva prevod vlastníckych práv a/alebo kontroly," 
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ods. 34 zarážka 6 

1. časť "zaručili, že sa vopred získa slobodný a informovaný súhlas" 

2. časť "od všetkých spoločenstiev postihnutých zaberaním pôdy a že sa uskutočnia 

konzultácie na zaistenie rovnocennej účasti všetkých skupín v rámci miestneho 

spoločenstva, najmä tých, ktoré sú najviac ohrozené a vytlačené na okraj;" 

 
ods. 59 

1. časť text ako celok okrem slov "a k potravinovej bezpečnosti" 

2. časť "a k potravinovej bezpečnosti" 
 

 

11. Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) 

Správa: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

HPM + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou 

Správa: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text OH +  

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 483, 173, 19 

ods. 13 ods. pôvodný text OH +  

ods. 16 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 485, 148, 35 

ods. 22 ods. pôvodný text OH +  

citácia 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

2 +  

odôv. N ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 491, 110, 73 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: ods. 9 (tretia časť), 18 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 6, 13, 16, 22 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

citácia 8 

1. časť text ako celok okrem slov "zo 14. júna 2012 s názvom Akčný plán na posilnenie 

podpory, ktorú EÚ prostredníctvom SBOP poskytuje operáciám OSN na udržiavanie 

mieru, a dokument" 

2. časť tieto slová 

 
odôv. N 

1. časť text ako celok okrem slov "vykonáva v rámci svojich misií SBOP poradenské a 

výcvikové aktivity" 

2. časť tieto slová 

 
ECR, EFDD: 

ods. 9 

1. časť text ako celok okrem slov "poukazuje na minulé a prebiehajúce misie SBOP 

zamerané na udržanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilňovanie 

medzinárodnej bezpečnosti" a "vyzýva EÚ, aby vyvíjala ďalšie úsilie s cieľom 

podporovať členské štáty v ich prínose;" 

2. časť "poukazuje na minulé a prebiehajúce misie SBOP zamerané na udržanie mieru, 

predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti" 

3. časť "vyzýva EÚ, aby vyvíjala ďalšie úsilie s cieľom podporovať členské štáty v ich 

prínose;" 
 

 

13. Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Správa: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

od ods. 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 600, 48, 24 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: PN 1, 4 
 

Rôzne: 

PN 2 a 3 boli stiahnuté. 
 

 

14. Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo 

Správa: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 491, 142, 36 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 365, 291, 15 

ods. 20 ods. pôvodný text OH +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 332, 334, 4 

3/HPM + 336, 331, 3 

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 621, 22, 28 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 445, 195, 25 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

3/HPM - 282, 360, 25 

ods. 28 ods. pôvodný text HPM - 266, 334, 70 

ods. 30 ods. pôvodný text HPM - 291, 339, 42 

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM - 308, 357, 10 

2 ↓  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH/EH + 384, 270, 17 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 481, 178, 6 

3/HPM - 132, 534, 6 

ods. 46 ods. pôvodný text HPM - 294, 371, 7 

ods. 47 ods. pôvodný text HPM - 300, 365, 4 

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 70 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 319, 339, 16 

ods. 74 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 547, 97, 23 

2/HPM + 348, 308, 11 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

odôv. B ods. pôvodný text HPČ   

1/EH - 329, 330, 12 

2/HPM + 514, 99, 52 

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 503, 144, 22 

3/HPM + 493, 163, 9 

odôv. I ods. pôvodný text HPM + 508, 149, 15 

odôv. Q ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. R ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 454, 177, 42 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 25 

S&D: ods. 28, 30, 31 (prvá časť), 46, 47, 74 

Verts/ALE: ods. 24 (druhá a tretia časť), 28, 30, 31 (prvá časť), 42 (tretia časť), 70 (druhá časť), 

74 (druhá časť), odôv. C (druhá časť a tretia časť), I 

EFDD: ods. 5 (prvá časť), 27 (prvá časť), 28, 30, 31 (prvá časť), 42 (prvá časť), 47, 74, 

odôv. B (druhá časť), C (prvá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 20 

S&D: ods. 41 

GUE/NGL: ods. 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: ods. 46, 47 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE 

odôv. Q 

1. časť text ako celok okrem slov "kým výskyt prienikov škodcov sa v Európskej únii 

zvýšil" 

2. časť tieto slová 
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odôv. R 

1. časť "keďže nedostatočné riešenia na ochranu plodín v prípade špeciálnych plodín 

ohrozujú kvalitu, rozmanitosť a udržateľnú produkciu potravinárskych plodín v EÚ," 

2. časť "čo má priamy dosah v objeme odhadovanom na viac ako 1 miliardu EUR, ktorý 

zahŕňa výrobné straty a dodatočné náklady pre poľnohospodárov;" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

ods. 31 

1. časť "berie na vedomie možnosti nových technológií v prospech cieleného rozvoja a 

výberu znakov u zvierat vrátane tých, ktoré prinášajú výhody v oblasti dobrých 

životných podmienok a zdravia zvierat, ako je bezrohý dobytok alebo odolnosť voči 

priónovým ochoreniam;" 

2. časť "zdôrazňuje potrebu preskúmať a vhodne regulovať tieto techniky pred ich 

uplatnením, a to vzhľadom na ich možný vplyv na zdravie ľudí, zdravie a dobré 

životné podmienky zvierat, ako aj na životné prostredie a biodiverzitu;" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

ods. 5 

1. časť "je presvedčený, že hospodársky rozvoj a udržateľná výroba sa vzájomne nevylučujú 

a možno ich dosiahnuť inováciami;" zdôrazňuje potrebu podporovať inovácie 

v technológiách a riadení zabezpečením regulačnej súdržnosti, jasnosti a možností 

podnikania a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že inovácie sa výslovne 

zohľadnia pri budúcich revíziách a reformách príslušných právnych predpisov; 

vyzdvihuje skutočnosť, že európske poľnohospodárstvo dokáže produkovať výrobky 

vysokej kvality s vysokou pridanou hodnotou a poskytovať ziskové znalostné 

riešenia" 

2. časť "v záujme nasýtenia rastúcej a náročnejšej svetovej populácie;" 

 
ods. 58 

1. časť text ako celok okrem slov "šetrných voči klíme" 

2. časť tieto slová 

 
odôv. C 

1. časť text ako celok okrem slov "väčšie" a "a sveta" 

2. časť "väčšie" 

3. časť "a sveta" 

 
S&D, Verts/ALE, 

ods. 8 

1. časť text ako celok okrem slov "celopodnikové" 

2. časť tieto slová 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

ods. 24 

1. časť text ako celok okrem slov "pragmatické a oprávňujúce" a "aby pri zavádzaní nových 

znakov, ako sú odolnosť voči škodcom a chorobám, výživová kvalita a 

environmentálna odolnosť, neboli šľachtitelia odrádzaní zložitosťou a nákladmi 

vyplývajúcimi z používania v prírode sa voľne vyskytujúceho materiálu" 

2. časť "pragmatické a oprávňujúce" 

3. časť "aby pri zavádzaní nových znakov, ako sú odolnosť voči škodcom a chorobám, 

výživová kvalita a environmentálna odolnosť, neboli šľachtitelia odrádzaní 

zložitosťou a nákladmi vyplývajúcimi z používania v prírode sa voľne 

vyskytujúceho materiálu" 
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S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

ods. 27 

1. časť text ako celok okrem slov "inovatívneho" a "rastlín a plemenitby zvierat" 

2. časť "inovatívneho" 

3. časť "rastlín a plemenitby zvierat" 

 
ods. 42 

1. časť text ako celok okrem slov "látok", "vrátane" a "dočasne schválené ich používanie a" 

2. časť "látok" a "vrátane" 

3. časť "dočasne schválené ich používanie a" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

ods. 32 

1. časť text ako celok okrem slova "vedecké" 

2. časť toto slovo 

 
ods. 70 

1. časť text ako celok okrem slov "aby sa v EÚ naďalej vyvíjali nové technológie, ktoré nie 

sú potláčané zbytočnou a nadmernou právnou úpravou a majú možnosť preukázať 

svoju hodnotu a prínosy, ktoré prinášajú, keďže" 

2. časť tieto slová 

 
ods. 74 

1. časť text ako celok okrem slov "rizikovo orientované a" 

2. časť tieto slová 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

odôv. B 

1. časť "keďže vychádzajúc zo súboru odhadov odvodených z rôznych modelov a 

predpokladov si očakávané zvýšenie svetovej populácie vyžiada nárast výroby 

potravín a ich dodávok o 60 až 100 %, aby sa tento dopyt dal uspokojiť;" 

2. časť "keďže v priemere sa aspoň jedna tretina vyrobených potravín premrhá a v 

niektorých odvetviach takmer polovica a keďže jedným z najúčinnejších spôsobov 

uspokojenia tohto predpokladaného dopytu bez toho, aby sa vyčerpali obmedzené 

zdroje, je využitie technologických riešení na zvýšenie výroby, zlepšenie spôsobov 

distribúcie a boj proti plytvaniu potravinami," 
 

 

15. Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení 

európskych poľnohospodárskych podnikov 

Správa: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_SK.doc 17 PE 584.725 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

ods. 10 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text OH +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 357, 290, 13 

3 +  

4/EH + 340, 315, 7 

5 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 329, 307, 24 

4 +  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. D ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH - 

poznámky 

odôv. I ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. J ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 325, 334, 5 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 474, 115, 54 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: ods. 6, 10, 11, 32, odôv. A 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

EFDD: 

ods. 31 

1. časť text ako celok okrem slov "nízkorizikových " 

2. časť tieto slová 

 
odôv. C 

1. časť text ako celok okrem slov "zdvojnásobiť do roku 2030 poľnohospodársku 

produktivitu," a "zároveň" 

2. časť tieto slová 

 
odôv. I 

1. časť text ako celok okrem slov "zvýšiť a" 

2. časť tieto slová 

 
odôv. J 

1. časť text ako celok okrem slov "produktívnejší a efektívnejšie" 

2. časť tieto slová 

 
S&D: 

ods. 33 

1. časť text ako celok okrem slova "novými" 

2. časť toto slovo 
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EFDD, S&D: 

ods. 32 

1. časť "požaduje trvalý rozvoj inovatívnych šľachtiteľských techník, avšak pri súčasnom 

zachovaní európskych osivových bánk, čo má kľúčový význam pre nové a rozmanité 

odrody s vyššou úrodnosťou, väčšiu výživovú hodnotu, vyššiu odolnosť voči 

chorobám spôsobeným škodcami a nepriaznivým poveternostným podmienkam 

a napomáha väčšej biodiverzite;" poukazuje na to, že šľachtiteľské techniky môžu 

poskytnúť príležitosti na zníženie environmentálneho vplyvu tradičného 

poľnohospodárstva; varuje pred skrytou chemickou závislosťou nových odrôd;" 

2. časť "nesúhlasí so súčasným administratívnym a regulačným zaťažením podnikov a" 

3. časť "podporuje šľachtiteľské programy v rámci komunitného poľnohospodárstva; 

zdôrazňuje, že schvaľovanie nových odrôd si vyžaduje náležitú starostlivosť;" 

4. časť: "naliehavo žiada Komisiu, aby podporovala zavádzanie nových techník, ktoré sa 

podrobili posúdeniu rizika (ak sa vyžaduje) a sú v plnom súlade so zásadou 

obozretnosti, a aby zabezpečila MSP pôsobiacim v odvetví šľachtiteľstva prístup 

k biologickým materiálom, a očakáva, že Komisia v tomto smere dôrazne podporí 

inovácie;" 

5. časť: "vyjadruje nesúhlas so súčasným rozhodnutím rozšíreného odvolacieho senátu 

Európskeho patentového úradu (EPÚ) z 25. marca vo veciach G2/12 a G2/13;" 

 
EFDD, ENF, S&D: 

odôv. A 

1. časť "keďže podľa odhadov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) si 

očakávaný nárast svetovej populácie na 9,1 mld. obyvateľov do roku 2050 pri 

nezmenenom vývoji vyžiada zvýšenie dodávok bezpečných a kvalitných potravín 

o 60 % a zvýšenie výnosov úrody v rozvinutých krajinách o 24 %, a to pri súčasnom 

zachovaní zdrojov pre budúce generácie a predchádzaní plytvaniu potravinami 

a potravinovému odpadu, ktoré v súčasnosti predstavujú vyše tretinu svetovej 

produkcie;" okrem slov "zvýšenie dodávok bezpečných a kvalitných potravín o 60 % 

a zvýšenie výnosov úrody v rozvinutých krajinách o 24 %," 

2. časť "zvýšenie dodávok bezpečných a kvalitných potravín o 60 % a zvýšenie výnosov 

úrody v rozvinutých krajinách o 24 %," okrem slov "o 60 %", "o 24 %", 

"v rozvinutých krajinách" 

3. časť "o 60 %", "o 24 %", "v rozvinutých krajinách" 

4. časť: "keďže FAO zároveň odhaduje, že plocha ornej pôdy sa do roku 2015 zvýši iba o 4,3 

%, čo si bude vyžadovať lepšie hospodárenie s prírodnými zdrojmi, aby sa tak dalo 

bojovať o .i. proti zhoršovaniu stavu pôdy;" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

odôv. D 

1. časť "keďže v dôsledku rastu obyvateľstva, vyšších priemerných platov a meniacich sa 

modelov spotreby bude nutné prehodnotiť stravovacie preferencie," 

2. časť "čo prinesie najmä vyšší dopyt po spracovaných potravinách a živočíšnych 

bielkovinách, ako sú mäso a mliečne výrobky;" 

 


