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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. Dohoda medzi EÚ a Peru o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch 

*** 

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Emisné limity necestných pojazdných strojov ***I 

Správa: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Text ako celok – blok 

č. 1 

80 výbor  +  

Blok č. 2 1-79 výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce 

Správa: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 ENF HPM - 72, 623, 11 

hlasovanie v blokoch 2-7 spravodajca EH + 384, 277, 48 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 512, 177, 18 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 696, 10, 8 

ods. 13 ods. pôvodný text HPM + 629, 55, 29 

ods. 14 ods. pôvodný text HPM + 622, 79, 12 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 554, 126, 32 

2/HPM + 355, 340, 10 

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 557, 141, 15 

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 548, 92, 73 

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 657, 43, 13 

2 +  

3/HPM + 569, 85, 60 

4/HPM + 529, 121, 65 

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 536, 159, 16 

2/HPM + 350, 331, 17 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 525, 178, 11 

2/HPM + 355, 346, 12 

ods. 33 ods. pôvodný text OH +  

ods. 36 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 445, 226, 42 

3 +  

ods. 38 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 508, 177, 28 

ods. 44 ods. pôvodný text OH -  

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 509, 175, 26 

2/HPM - 341, 346, 24 

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 573, 110, 30 

2/HPM + 331, 304, 74 

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 54 8 spravodajca EH - 325, 354, 32 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 467, 185, 59 

2/HPM - 298, 387, 11 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 61 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 367, 344, 3 

ods. 64 ods. pôvodný text OH/EH - 280, 378, 56 

ods. 65 ods. pôvodný text HPM + 663, 17, 33 

ods. 79 ods. pôvodný text HPM + 567, 131, 12 

ods. 84 ods. pôvodný text HPM + 538, 147, 27 

ods. 85 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 88 ods. pôvodný text HPM + 613, 80, 19 

odôv. F ods. pôvodný text OH/EH + 428, 250, 31 

odôv. K ods. pôvodný text HPM + 547, 128, 33 

odôv. Q ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. R ods. pôvodný text HPM + 625, 46, 38 

odôv. U ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 634, 45, 31 

2/HPM + 308, 301, 93 

odôv. Z ods. pôvodný text HPM + 360, 320, 32 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 486, 189, 28 
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odôvodnenia K, R ods. 65 

PPE: ods. 45 

ENF: odseky 4 (2. časť), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (prvá, druhá a tretia časť), 36 (druhá časť), 

38 (druhá časť), 79, 84, 88, PN 1 

S&D: odôvodnenia U, Z, ods. 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: ods. 16 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odseky 44, 64 

GUE/NGL: odseky 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: odôvodnenia F, Z 

EFDD: ods. 46 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôv. Q 

1. časť Text ako celok okrem slov „a je nákladovo efektívne, pričom“ a „pričom utečencom 

a žiadateľom o azyl umožňuje stať sa aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 1 

1. časť Text ako celok okrem slova „európskych“  

2. časť toto slovo 

 
ods. 5 

1. časť „zároveň požaduje, aby sa prijali účinné opatrenia mimo územia EÚ, aby sa 

zabezpečilo, že osoby, ktoré sú oprávnené, sa môžu bezpečne dostať do hostiteľskej 

krajiny, aby sa spravovali žiadosti o medzinárodnú ochranu a zvládali nejasné 

migračné toky;“ 

2. časť „aby sa spravovali žiadosti o medzinárodnú ochranu a zvládali nejasné migračné 

toky;“  

 
ods. 21 

1. časť Text ako celok okrem slov „ktorým pravdepodobne udelia azyl a ktorí nájdu 

zamestnanie“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 47 

1. časť Text ako celok okrem slov „ktorí majú dobré vyhliadky, že im bude priznaná 

medzinárodná ochrana“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 85 

1. časť „podporuje myšlienku vytvorenia asistenčných pracovísk pre učiteľov, v ktorých by 

sa im poskytovala včasná pomoc pri riešení rôznych typov rozmanitosti v triede, 

podpora medzikultúrneho dialógu a usmernenie v prípade konfliktov alebo 

konfrontácie so študentmi, ktorým hrozí radikalizácia;“ 

2. časť „navyše vyzýva členské štáty, aby rozšírili príležitosti politického vzdelávania 

a poskytovali ďalšie primerané možnosti odbornej prípravy a vzdelávacie materiály 

ako prostriedok na objasnenie toho, prečo ľudia utekajú, a na boj proti extrémizmu;“ 
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PPE: 

odôv. U 

1. časť Text ako celok okrem slov „veľká“ a „a žije v táboroch bez prístupu k dostatočne 

kvalitným zdrojom a službám na uspokojenie ich základných potrieb;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 15 

1. časť Text ako celok okrem slov (Netýka sa slovenskej verzie) 

2. časť tieto slová 

 
ods. 31 

1. časť Text ako celok okrem slov „25 %“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 32 

1. časť „poukazuje na to, že na zabezpečenie účelného prideľovania v pôsobnosti ESF by 

členské štáty mali prispôsobiť súvisiace vnútroštátne pravidlá, ak je to potrebné,“ 

2. časť „s cieľom zabezpečiť, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo rovnako ako so 

štátnymi príslušníkmi EÚ a tretích štátov, ktorí majú prístup na trh práce;“ 

 
ods. 45 

1. časť Text ako celok okrem slov „ale nie neskôr ako šesť mesiacov“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 46 

1. časť Text ako celok okrem slov „a žiadatelia o azyl“ a „najmä tým, že bude overovať, či 

členské štáty neukladajú príliš obmedzujúce podmienky pre prístup k zamestnaniu, 

čo by viedlo k neprimerane ťažkému prístupu k zamestnaniu;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby zvážila revíziu smernice o modrej karte“ 

2. časť „s cieľom zabezpečiť jej väčšiu flexibilitu pre tie vysokokvalifikované osoby pod 

medzinárodnou ochranou, ktoré by ako občania tretích krajín mohli byť oprávnené 

na vstup prostredníctvom modrej karty, berúc do úvahy mimoriadne podmienky, 

ktorým čelia utečenci a žiadatelia o azyl, ako aj potreby pracovného trhu EÚ, najmä 

s ohľadom na rozsah pôsobnosti smernice a pravidlá týkajúce sa mobility v rámci 

EÚ;“ 

 
ods. 58 

1. časť Text ako celok okrem slov „úradníkom orgánov presadzovania práva vrátane 

inšpektorov práce, sudcov, prokurátorov a advokátov“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 61 

1. časť „zdôrazňuje narastajúce prejavy nenávisti, postoje proti migrantom, prejavy 

xenofóbneho násilia“ 

2. časť „tak zo strany inštitúcií, ako aj jednotlivcov;“ 

 
ENF: 

ods. 4 

1. časť Text ako celok okrem slov „na naliehavú potrebu zriadiť spoločný azylový systém“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 36 

1. časť „podporuje úsilie Komisie pri aktualizácii európskej migračnej agendy, najmä 

prostredníctvom revízie nariadenia Dublin III, s cieľom zlepšiť solidaritu, spoločnú 

zodpovednosť a harmonizáciu noriem ochrany medzi členskými štátmi;“ 

2. časť „zdôrazňuje pozitívny vplyv, ktorý by mala mobilita utečencov pri riešení potreby 

pracovných síl a ich nedostatku, ako aj pri začleňovaní utečencov do trhu práce, 

vrátane povzbudenia členských štátov k tomu, aby umožnili zlučovanie rodín;“ 

3. časť „zdôrazňuje, že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na vytvorenie skutočne 

jednotného spoločného európskeho azylového systému a komplexnej a udržateľnej 

politiky legálnej migrácie do EÚ, na uspokojenie dopytu na trhu práce z hľadiska 

zručností, v ktorom kľúčovú úlohu hrajú sociálne začleňovanie a aktívne politiky 

integrácie;“ 

 
ods. 38 

1. časť „berie na vedomie vyhlásenie predsedu Junckera v prejave o stave Únie 2015, ktorý 

potvrdil svoju podporu poskytnúť žiadateľom o azyl prístup na pracovný trh počas 

toho, ako sa ich žiadosti spracúvajú; vyjadruje však poľutovanie nad nedostatkom 

odhodlania Komisie vykonávať prijaté rozhodnutia;“ 

2. časť „je znepokojený rozhodnutím niektorých členských štátov zavrieť svoje vnútorné 

hranice alebo zaviesť dočasnú kontrolu hraníc, čo ohrozuje slobodný pohyb 

v Schengenskom priestore;“ 

 
GUE/NGL, ENF: 

ods. 30 

1. časť „ďalej zdôrazňuje, že integrácia a opatrenia na začleňovanie zamerané na utečencov 

a žiadateľov o azyl by nemali čerpať finančné zdroje určené na programy zamerané 

na iné znevýhodnené skupiny,“ 

2. časť „ale nevyhnutne si vyžadujú ďalšie sociálne investície odrážajúce potrebu ďalších 

opatrení; navyše zdôrazňuje, že by sa dostupné finančné prostriedky EÚ mali 

vynakladať efektívnejšie a účelnejšie;“ 

3. časť „vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní takýchto integračných politík zohľadnila údaje 

o trhu práce a sociálnej situácii s cieľom zabezpečiť, aby proces integrácie nezhoršil 

sociálnu a hospodársku situáciu v hostiteľských regiónoch;“ okrem slov „ , aby“ 

a „nezhoršil sociálnu a hospodársku situáciu“ 

4. časť „ , aby“ a „nezhoršil sociálnu a hospodársku situáciu“ 
 

 

4. Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť 

podnikov 

Správa: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 383, 276, 53 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 367, 288, 52 

2/HPM + 623, 62, 25 

ods. 11 písm. a) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 308, 394, 6 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 334, 361, 18 

2/HPM ↓  

odôv. C ods. pôvodný text HPM + 372, 304, 33 

odôv. F ods. pôvodný text HPM + 361, 312, 27 

odôv. J ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 292, 366, 50 

3 -  

odôv. O ods. pôvodný text HPČ   

1/EH - 338, 367, 1 

2 +  

odôv. U ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 556, 103, 53 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odôvodnenia C, F, odseky 7, 8 

S&D: ods. 18 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: odôv. F 

PPE: ods. 18 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 6 

1. časť „zdôrazňuje, že EÚ so svojou dlhodobou sociálnou a environmentálnou bilanciou 

v kontexte obchodnej diplomacie už teraz predbehla ostatné hlavné svetové 

obchodné subjekty;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že záväzky v oblasti ľudských práv našich obchodných partnerov 

poskytujú pevný základ pre prebiehajúci dialóg, procesy spolupráce a postupné 

zlepšenia v dlhodobom horizonte;“  

 
ods. 8 

1. časť „pripomína, že obchod a priame zahraničné investície zvyšujú prosperitu 

v chudobnejších krajinách;“  

2. časť „pripomína, že existuje podstatná súvislosť medzi nárastom prosperity a lepšou 

ochranou ľudských práv, sociálnych práv, práv pracovníkov a účinnou ochranou 

životného prostredia;“ 

 
ods. 18 

1. časť „dôrazne žiada, aby sa hodnotenia vplyvu na ľudské práva a hodnotenia vplyvu na 

udržateľnosť stali záväznými a začali v ranom štádiu s cieľom poskytnúť informácie 

pre rokovacie pozície“ 

2. časť „dokonca ešte predtým, ako budú sformulované;“ 

 
PPE: 

odôv. O 

1. časť „keďže stále chýba regulačný rámec týkajúci sa spôsobu dodržiavania záväzkov 

v oblasti ľudských práv zo strany podnikov v súvislosti so sociálnymi a 

s environmentálnymi normami;“ 

2. časť „keďže je potrebné, aby súkromný sektor spolu s verejným sektorom prispievali 

k udržateľnému rozvoju; keďže podniky musia konať sociálne a environmentálne 

zodpovedným spôsobom; keďže nová generácia obchodných a investičných dohôd 

Únie obsahuje kapitoly o udržateľnom rozvoji, ktoré stranám dohody ukladajú 

povinnosť zasadzovať sa za ochranu ľudských práv, dodržiavať sociálne 

a environmentálne normy a zabezpečiť sociálnu zodpovednosť podnikov; keďže 

tieto kapitoly v po sebe nasledujúcich obchodných dohodách EÚ vykazujú rôznu 

úroveň ambícií; keďže Komisia je nabádaná, aby bola čo najambicióznejšia;“ 

 
GUE/NGL: 

odôv. U 

1. časť Text ako celok okrem slov „a ambiciózne obchodné dohody“  

2. časť tieto slová 

 
ALDE, PPE: 

odôv. J 

1. časť Text ako celok okrem slov „kvôli súčasným výrobným modelom“ a „veľkú časť“   

2. časť „veľkú časť“ 

3. časť „kvôli súčasným výrobným modelom“ 

 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_SK.doc 11 PE 586.881 

ods. 11 písm. a) 

1. časť Text ako celok okrem slov „rokovaní o“ 

2. časť tieto slová 
 

 

5. Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť 

Správa: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Alternatívny návrh 

uznesenia 

1 Verts/ALE  -  

Alternatívny návrh 

uznesenia 

2 GUE/NGL  -  

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 522, 164, 26 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 319, 340, 47 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/EH - 313, 348, 45 

ods. 28 ods. pôvodný text OH +  

ods. 29 ods. pôvodný text OH +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 671, 11, 28 

2/HPM - 151, 525, 34 

ods. 43 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 297, 383, 26 

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 513, 152, 48 

ods. 50 ods. pôvodný text HPM + 412, 292, 8 

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 56 ods. pôvodný text OH +  

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 538, 146, 28 

2/HPM + 566, 80, 62 

ods. 71 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 +  

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 549, 77, 83 

2/HPM - 111, 362, 238 

ods. 78 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 79 ods. pôvodný text OH +  

ods. 83 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 87 ods. pôvodný text OH +  

ods. 92 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. B ods. pôvodný text OH -  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. D ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 455, 204, 50 

2/HPM - 292, 379, 25 

odôv. J ods. pôvodný text OH +  

odôv. K ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. N ods. pôvodný text OH +  

odôv. S ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 534, 146, 30 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odseky 30, 50, 68, 73, odôvodnenie D 

Verts/ALE: ods. 5 (druhá časť), ods. 48 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: odseky 29, 56, 73 

ECR: odseky 79, 87 

S&D: ods. 50 odôv. B, D, N 

ALDE: odseky 28, 92, odôvodnenia D, J 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôv. D 

1. časť Text ako celok okrem slov „síce niet pochýb o prínose obchodu k hospodárskemu 

rastu“ 

2. časť tieto slová 

 
odôv. K 

1. časť Text ako celok okrem slov „regulačná spolupráca v oblasti“  

2. časť tieto slová 

 
odôv. S 

1. časť Text ako celok okrem slov „a rozvojové krajiny“  

2. časť tieto slová 
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ods. 24 

1. časť „uznáva, že internacionalizácia systému svetovej výroby prispela k novým 

príležitostiam hospodárskeho rozvoja a predstavuje východisko z chudoby stovkám 

miliónov ľudí vďaka zamestnanosti;“ 

2. časť „uznáva, že internacionalizácia systému svetovej výroby prispela k novým 

príležitostiam hospodárskeho rozvoja a predstavuje východisko z chudoby stovkám 

miliónov ľudí vďaka zamestnanosti; pripomína, že podľa MOP približne 780 

miliónov aktívnych žien a mužov nezarába dosť na to, aby sa vymanili z chudoby; 

zdôrazňuje, že vďaka rozšíreniu globálnych hodnotových reťazcov sa vytvorili 

pracovné príležitosti, ale že naliehavým problémom zostáva slabé presadzovanie 

pracovnoprávnych predpisov a noriem bezpečnosti pri práci, ktoré boli zavedené na 

ochranu pracovníkov pred vyčerpávajúcim pracovným časom a neprijateľnými 

podmienkami v krajinách pôvodu; zdôrazňuje, že GHR dohnali niektoré 

dodávateľské podniky k tomu, aby nedbali na pracovnoprávne predpisy, presunuli 

svoje hospodárske aktivity do krajín mimo EÚ, zamestnávali pracovníkov 

v nebezpečných a neprijateľných podmienkach, vyžadovali od nich vyčerpávajúci 

pracovný čas a upierali pracovníkom ich základné práva; pripomína, že tieto postupy 

vytvárajú nečestnú konkurenciu pre dodávateľov, ktorí dodržiavajú pracovnoprávne 

predpisy a medzinárodné pracovné a environmentálne normy, a pre vlády, ktoré chcú 

zvyšovať mzdy a životnú úroveň; vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv nárastu 

globálnych hodnotových reťazcov a aby v úzkej spolupráci s MOP a OECD 

predložila konkrétne návrhy na zlepšenie podmienok v týchto reťazcoch; 

zdôrazňuje, že ďalšia integrácia EÚ do GHR sa musí riadiť dvoma zásadami, 

ktorými sú zachovanie európskeho sociálneho a regulačného modelu a zabezpečenie 

a vytvorenie udržateľného a rovnocenného rastu a zamestnanosti v rámci EÚ, ako aj 

pre jej partnerov; uznáva, že globalizáciou hodnotových reťazcov sa zvyšuje 

dovozný obsah domácej výroby a vývozu, čím sa podstatne zvyšujú náklady na 

protekcionistické opatrenia;“ 

 
Verts/ALE: 

odôv. C 

1. časť „keďže spoločná obchodná politika prešla od nadobudnutia platnosti Lisabonskej 

zmluvy v decembri 2009 veľkou zmenou; keďže obchod nefunguje izolovane, ale 

súvisí s mnohými inými politikami a závisí od nich;“ 

2. časť „keďže rokovania o obchodných a investičných dohodách musia ísť nad rámec 

jednoduchého zníženia cla, pretože pokiaľ ide o regulačné záležitosti a súlad 

s medzinárodnými normami, vznikajú v súčasnosti zložité výzvy;“ 

 
ods. 5 

1. časť Text ako celok okrem slov „vedie k vyššej produktivite, podporuje vyššiu vonkajšiu 

konkurencieschopnosť“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 48 

1. časť „žiada, aby obchodné rokovania prebiehali podľa primerane prispôsobenej 

regionálnej obchodnej stratégie a aby bol zaistený plný súlad s regionálnou 

integráciou, najmä v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike,“ 

2. časť „ktoré Komisia označila za regióny, ktoré majú bez toho, aby bola oslabená kľúčová 

úloha strategického partnerstva medzi EÚ a USA, zásadný význam pre hospodárske 

záujmy EÚ; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby okamžite začala rokovania 

o investičnej dohode s Taiwanom; pripomína, že EÚ a Latinská Amerika sú 

prirodzenými spojencami, pričom počet ich obyvateľov predstavuje spolu jednu 

miliardu a tvorí štvrtinu celosvetového HNP; upozorňuje, že potenciál tohto 

partnerstva sa dostatočne nevyužíva; víta, že v novej stratégii Komisie pre obchod 

a investície sa kľúčový dôraz kladie na Latinskú Ameriku; vyzýva Komisiu, aby 

využila súčasnú dynamiku v rámci obchodných rokovaní so zoskupením Mercosur 

v záujme dosiahnutia komplexnej, vyváženej a ambicióznej dohody; podporuje 

modernizáciu dohôd s Mexikom a Chile; žiada o ďalší impulz na vyjednanie dohôd 

o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom a pripomína, že je dôležité, aby 

EÚ rozvíjala obchodné vzťahy s Indiou vzhľadom na veľký potenciál tohto trhu; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby znovu oživila rokovania s Malajziou a začala 

rokovania s Indonéziou čo najskôr po ukončení prípravných rokovaní o rozsiahlom 

hospodárskom partnerstve;“ 

 
ECR: 

ods. 18 

1. časť Text ako celok okrem slov „byť záväzné a musia“ a „a ako posledná možnosť využiť 

všeobecné ustanovenia dohody na urovnávanie sporov, pričom možno ukladať 

finančné sankcie“ 

2. časť „byť záväzné a musia“ 

3. časť „a ako posledná možnosť využiť všeobecné ustanovenia dohody na urovnávanie 

sporov, pričom možno ukladať finančné sankcie“ 

 
ods. 43 

1. časť Text ako celok okrem slov „sú iba druhou najlepšou možnosťou,“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 51 

1. časť Text ako celok okrem slov „a umožňovať väčšiu konkurencieschopnosť“, „čo 

najskôr“; „na základe pozície Parlamentu“ 

2. časť „a umožňovať väčšiu konkurencieschopnosť“ 

3. časť „čo najskôr“; „na základe pozície Parlamentu“ 

 
ods. 68 

1. časť Text ako celok okrem slov „zdôrazňuje, že tento systém musí byť v súlade 

s právnym poriadkom EÚ, najmä právomocou súdov EÚ a konkrétnejšie 

s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže;“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 83 

1. časť „zdôrazňuje, že lepšie, harmonizované a efektívnejšie colné postupy v Európe a 

v zahraničí prispievajú k uľahčeniu obchodu a splneniu príslušných požiadaviek 

týkajúcich sa uľahčenia obchodu a k zamedzeniu vstupu falšovaného a nezákonného 

tovaru na jednotný trh, čo narúša hospodársky rast EÚ a vážne oslabuje postavenie 

spotrebiteľov v EÚ; víta úmysel Komisie zintenzívniť spoluprácu medzi colnými 

orgánmi;“ 

2. časť „opakovane vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili jednotnú colnú službu EÚ 

v záujme efektívnejšieho uplatňovania colných predpisov a postupov na celom 

colnom území EÚ;“ 

 
ods. 92 

1. časť vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonali dôkladné analýzy ex ante a ex post na 

základe odvetvových a regionálnych posúdení vplyvu pre obchodné dohody 

a legislatívne spisy, s cieľom predvídať prípadné nepriaznivé dôsledky pre trh práce 

v EÚ a nájsť sofistikovanejšie spôsoby zavádzania zmierňujúcich opatrení v záujme 

sanácie stratových priemyselných odvetví a regiónov, aby bolo možné dosiahnuť 

spravodlivejšie rozdelenie ziskov z obchodu a zabezpečiť ich širší základ; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy, a najmä Európsky 

fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond, môžu zohrávať rozhodujúcu 

úlohu; 

2. časť „upozorňuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii by takisto mohol 

byť významným nástrojom, ak sa reformuje a vytvorí tak, aby bol primerane 

financovaný na účely poskytovania pomoci spoločnostiam a výrobcom v EÚ 

dotknutým obchodnými sankciami voči tretím krajinám a pomoci zamestnancom 

MSP, na ktorých mala globalizácia priamy vplyv;“ 

 
ALDE: 

ods. 2 

1. časť Text ako celok okrem slov „a preto sa domnieva, že stratégia by sa mala viac 

zamerať na úlohu výrobného sektora v rámci spoločnej obchodnej politiky“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť Text ako celok okrem slov „a že výrobné odvetvie EÚ sa príliš často kladie za sektor 

služieb;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 78 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyjadruje presvedčenie, že politiky verejného 

obstarávania by mali byť v súlade s dohovorom MOP č. 94;“ 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

ods. 25 

1. časť Text ako celok okrem slov „ktoré presahujú rámec existujúcich nezáväzných 

povinností;“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 46 

1. časť „domnieva sa, že je predovšetkým nevyhnutné dosiahnuť čo možno najrýchlejšiu 

ratifikáciu obchodných rokovaní, ktoré boli úspešne ukončené; vyzýva najmä na 

uzatvorenie dohôd s Kanadou a so Singapurom s cieľom zabezpečiť otvorenie dvoch 

veľkých trhov, ktoré budú kľúčové pre budúce záujmy podnikov v EÚ; žiada 

informovanú diskusiu v celej EÚ“ 

2. časť „ako súčasť politických rokovaní pri príležitosti hlasovania v Európskom parlamente 

a národných parlamentoch;“ 

 
ods. 71 

1. časť „pripomína, že investičná politika EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o verejné 

prostriedky, sa musí podieľať na dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja;“ 

2. časť „pripomína potrebu zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií na 

financovanie rozvoja a verejno-súkromných partnerstiev v záujme účinného 

zisťovania a monitorovania peňažných tokov, udržateľnosti dlhu a pridanej hodnoty 

pre trvalo udržateľný rozvoj ich projektov;“ 

 
ECR, PPE: 

ods. 19 

1. časť Text ako celok okrem slov „žiada zavedenie mechanizmov, na základe ktorých môže 

Parlament žiadať od Komisie, aby začala vyšetrovanie porušení záväzkov treťou 

stranou na základe doložky o základných prvkoch;“ 

2. časť tieto slová 

 
GUE/NGL, S&D: 

ods. 30 

1. časť: Text ako celok okrem slov „TRIPS-plus“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 73 

1. časť: Text ako celok okrem slov „a živých zvierat“ 

2. časť: tieto slová 

 
ECR, ALDE: 

ods. 45 

1. časť: Text ako celok okrem slov „ešte pred začatím nových rokovaní o dohode o voľnom 

obchode“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

Odôvodnenie J sa má presunúť za odôvodnenie K.  

Odôvodnenie T sa má presunúť za odôvodnenie Q. 
 

 

6. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ 

Správa: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 9 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 416, 266, 30 

3/HPM + 608, 73, 31 

4/HPM + 383, 298, 26 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 369, 304, 32 

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 41 ods. pôvodný text OH +  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 422, 264, 22 

2 +  

ods. 60 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 363, 313, 36 

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 69 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 408, 229, 73 

ods. 77 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 81 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 386, 292, 31 

ods. 82 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 350, 336, 21 

ods. 83 ods. pôvodný text OH +  

ods. 105 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 675, 10, 22 

2/HPM + 541, 154, 7 

ods. 109 ods. pôvodný text HPM + 546, 149, 12 

ods. 110 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 542, 149, 17 

2 +  

ods. 112 ods. pôvodný text OH +  

ods. 113 ods. pôvodný text OH +  

ods. 115 ods. pôvodný text HPM + 557, 129, 21 

odôv. B ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3/EH - 310, 337, 50 

odôv. J ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

3 +  

odôv. M ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. W ods. pôvodný text OH -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 504, 30, 148 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odseky 105, 109, 115 

ECR: odseky 24 (druhá časť), 25 (druhá, tretia a štvrtá časť), 68 (druhá časť), 82 (druhá 

časť), 110 (prvá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: ods. 28 

Verts/ALE: odôv. W, odseky 41, 109, 115 

PPE: odôv. W 

ENF: odseky 83, 112, 113 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

odôvodnenie J 

1. časť „keďže pre väčšinu celosvetového obyvateľstva je prístup k spravodlivosti pre obete 

obchodovania s ľuďmi jednoducho problematický alebo je jej jednoducho 

zamietnutý;“ okrem slov „pre väčšinu celosvetového obyvateľstva“ 

2. časť „keďže v mnohých krajinách vedie k úspešnému stíhaniu menej ako 1 % trestných 

činov;“ spolu so slovami „pre väčšinu celosvetového obyvateľstva“ 

3. časť „keďže hlavným problémom polície a súdov v mnohých krajinách sú naďalej 

korupcia a chýbajúce kapacity;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 28 

1. časť „zdôrazňuje, že jednoznačná väzba medzi obchodovaním s ľuďmi na sexuálne účely 

a prostitúciou“ 

2. časť „si vyžaduje zaviesť opatrenia na zamedzenie dopytu po prostitúcii;“ 
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ods. 81 

1. časť Text ako celok okrem slov „keďže vykorisťovanie obetí sa zatiaľ v tejto fáze 

nezačalo;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 105 

1. časť „vyzýva členské štáty, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami s cieľom bojovať 

proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi a s osobitným dôrazom na rodový 

rozmer obchodovania s ľuďmi s cieľom konkrétne bojovať proti detským sobášom, 

sexuálnemu vykorisťovaniu žien a dievčat a sexuálnej turistike;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu a ESVČ, aby zintenzívnili úsilie v rámci chartúmskeho procesu 

zvýšením počtu špecifických projektov a zabezpečením aktívnej účasti väčšieho 

počtu štátov.“ 

 
PPE: 

odôv. M 

1. časť Text ako celok okrem slov „ beznádejná“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 9 

1. časť „zdôrazňuje, že dopyt do sexuálnych službách vo vyspelých krajinách je hnacou 

silou obchodovania s ľuďmi z rozvojových krajín, čo týchto ľudí uvádza do 

zraniteľného postavenia, najmä ženy a dievčatá;“ 

2. časť „žiada členské štáty, aby vedomé využívanie služieb obete obchodovania s ľuďmi 

stíhali ako trestný čin;“ 

 
ods. 60 

1. časť Text ako celok okrem slov „a k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 69 

1. časť Text ako celok okrem slov „ak je takýto čin spáchaný mimo členského štátu a/alebo 

mimo EÚ“ 

2. časť tieto slová 

 
ECR: 

ods. 25 

1. časť Text ako celok okrem slov „právne záväzného“  

2. časť tieto slová 

 
ods. 82 

1. časť „zdôrazňuje mnohé výzvy spojené s cezhraničnou pracovnou migráciou, najmä 

riziko, že migranti budú postavení mimo zákon a prídu o svoje najzákladnejšie 

práva;“ 

2. časť „vyzýva na zavedenie mechanizmov cezhraničnej pracovnej migrácie v EÚ a na 

medzinárodnej úrovni s cieľom zvýšiť a formálne schváliť legálnu pracovnú 

migráciu;“ 
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ods. 110 

1. časť „vyzýva EÚ, aby našla konkrétne riešenia týkajúce sa legálnych, riadnych, 

nevykorisťovateľských a bezpečných ciest do EÚ pre migrantov a utečencov;“ 

2. časť pripomína členským štátom a EÚ, že musia dodržiavať medzinárodné právo vrátane 

zásady nevyhostenia, a to vo všetkých svojich politikách a najmä v politikách 

týkajúcich sa migrácie; pripomína, že prijímajúci štát a štát pôvodu by mali obetiam 

obchodovania s ľuďmi zaručiť bezpečný dobrovoľný návrat a mali by im ponúknuť 

zákonné alternatívy v prípadoch, keď by repatriácia predstavovala riziko pre ich 

bezpečnosť a/alebo pre bezpečnosť ich rodiny; pripomína členským štátom a EÚ, že 

musia dodržiavať medzinárodné právo vrátane zásady nevyhostenia, a to vo 

všetkých svojich politikách a najmä v politikách týkajúcich sa migrácie; 

 
GUE/NGL: 

ods. 77 

1. časť Text ako celok okrem slov „vrátane pohraničnej stráže, imigračných a azylových 

úradníkov, kriminalistov“ a „žiada EÚ, aby vypracovala regionálny prístup 

a sústredila sa pritom na „trasy obchodovania“ a ponúkla odpovede, ktoré sú 

prispôsobené druhu vykorisťovania v jednotlivých regiónoch;“ 

2. časť „vrátane pohraničnej stráže, imigračných a azylových úradníkov, kriminalistov“ 

3. časť „žiada EÚ, aby vypracovala regionálny prístup a sústredila sa pritom na „trasy 

obchodovania“ a ponúkla odpovede, ktoré sú prispôsobené druhu vykorisťovania 

v jednotlivých regiónoch;“ 

 
PPE, ECR: 

ods. 24 

1. časť „nazdáva sa, že vlády by mali povzbudzovať k dialógu a partnerstvám viacerých 

zúčastnených strán s cieľom prepojiť podniky, odborníkov v oblasti boja proti 

pašovaniu a MVO a vykonávať spoločné opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi 

a zabezpečiť dodržiavanie práv pracovníkov, a to i ich základných pracovných práv; 

vyzýva vlády, aby zaviedli právne opatrenia, ktoré by zaručovali transparentnosť 

a vysledovateľnosť výrobkov v rámci dodávateľského reťazca, a žiada spoločnosti, 

aby lepšie informovali, akým spôsobom sa snažia odstrániť obchodovanie s ľuďmi 

zo svojich dodávateľských reťazcov; vyzýva EÚ a členské štáty, aby aktívne 

spolupracovali s vnútroštátnymi a medzinárodnými podnikmi, a tým zabezpečili, že 

pri výrobe ich výrobkov nedôjde pozdĺž celého dodávateľského reťazca 

k vykorisťovaniu,“ 

2. časť „a aby ich brali na zodpovednosť“  

3. časť „za obchodovanie s ľuďmi,“  

4. časť „ku ktorému dôjde na ktoromkoľvek mieste ich dodávateľského reťazca, a to vrátane 

pridružených podnikov a subdodávateľov;“  

 
ods. 68 

1. časť Text ako celok okrem slov „vyzýva vlády, aby zaviedli hranice medzi imigračnými 

orgánmi a inšpektorátmi práce“ a „nabádať obete, by podávali sťažnosti, a“ 

2. časť „vyzýva vlády, aby zaviedli hranice medzi imigračnými orgánmi a inšpektorátmi 

práce“ 

3. časť „nabádať obete, by podávali sťažnosti, a“ 
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ALDE, Verts/ALE: 

ods. 44 

1. časť: „zdôrazňuje, že nakupovanie ľudských orgánov, tkanív a buniek je nezákonné;“ 

2. časť: „konštatuje, že ľudia, s ktorými sa obchoduje na účel odoberania orgánov, sa 

stretávajú s osobitnými problémami a že obete si často neuvedomujú dlhodobé 

následky odobratia orgánov, ktoré vedú k oslabeniu zdravia, a nedostatočnú 

pooperačnú starostlivosť, ani psychologický dosah operácie; požaduje lepšie cielené 

osvetové iniciatívy na zviditeľňovanie škôd spojených s predajom orgánov, najmä 

medzi najchudobnejšími a najzraniteľnejšími ľuďmi, ktorí môžu predaj orgánu 

chápať ako cenu, ktorú sa oplatí zaplatiť za zlepšenie hospodárskej situácie;“ 

 
odôv. B 

1. časť: Text ako celok okrem slov „či reproduktívneho“  

2. časť: (Netýka sa slovenskej verzie) 

3. časť: „či reproduktívneho“ 

 


