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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. Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

(RIS3) 

Správa: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 570, 54, 15 

 

 

2. Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia 

Správa: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 523, 76, 38 

 

 

3. Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle 

Predbežná správa: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 618, 26, 7 

 

 

4. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Istvána Ujhelyiho 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  
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5. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu 

Správa: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

6. Žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa 

Správa: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

7. Dohoda medzi EÚ a Čínou týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** 

Odporúčanie: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** 

Odporúčanie: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 587, 38, 37 
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9. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou 

Správa: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (tajné hlasovanie, článok 182 odsek 1 rokovacieho poriadku) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: vymenovanie 

Lazarosa Stavroua Lazaroua 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Figueiredo 

Správa: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (tajné hlasovanie, článok 182 odsek 1 rokovacieho poriadku) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: vymenovanie Joãa 

Figueireda 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Leo Brincat 

Správa: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (tajné hlasovanie, článok 182 odsek 1 rokovacieho poriadku) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: vymenovanie Lea 

Brincata 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a 

vykonávacie právomoci) ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Schválenie bez hlasovania 
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13. Štatistika cien zemného plynu a elektriny ***I 

Správa: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok – blok 

č. 1 

7 výbor EH + 403, 116, 78 

blok č. 2 1-6 výbor  ↓  

článok 2 ods. 1 od 

bodu 3 

8 Verts/ALE  -  

článok 2 od odseku 1 10 Verts/ALE  -  

príloha II 9 Verts/ALE  -  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 375, 161, 60 

 

 

14. Smerom k novej koncepcii trhu s energiou 

Správa: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text OH +  

ods. 6 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 22 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 274, 384, 42 

ods. 23 ods. pôvodný text OH +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 31 ods. pôvodný text OH +  

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 49 2 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 185, 495, 22 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 519, 163, 16 

3 +  

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 360, 297, 47 

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 55 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 57 ods. pôvodný text OH +  

ods. 58 ods. pôvodný text HPM + 541, 143, 7 

ods. 60 ods. pôvodný text OH +  

ods. 66 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 69 ods. pôvodný text OH +  

ods. 70 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 71 ods. pôvodný text OH +  

ods. 72 ods. pôvodný text OH +  

ods. 73 ods. pôvodný text OH +  

odôv. G ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 454, 188, 61 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 58 

Verts/ALE: PN 1, 2, ods. 49 (2. časť), 51 (3. časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ENF: ods. 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: ods. 23 

EFDD: odôvodnenie G, ods. 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

ods. 53 

1. časť „varuje pred zamieňaním cieľov v oblasti dodávok a v oblasti zmeny klímy;“ 

2. časť „požaduje rozhodné posilnenie ETS a transformácie trhu smerom k väčšej pružnosti, 

aby ceny CO2 a paliva v budúcnosti mohli výraznejšie podporovať presadzovanie 

obnoviteľných zdrojov energie;“ 
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ENF: 

ods. 55 

1. časť „žiada, majúc na pamäti zásadu subsidiarity, koordinovaný postup členských štátov, 

a to už od regionálnej úrovne, v rámci ďalšieho rozšírenia využívania obnoviteľných 

zdrojov, s cieľom podporiť hospodársku efektívnosť trhu s energiou v záujme 

dosiahnutia spoločných európskych cieľov a posilnenia stability siete;“ domnieva sa, 

že členský štát by nemal prijať jednostranné rozhodnutie, ktoré má výrazný vplyv na 

susedné štáty bez širšej diskusie a spolupráce na regionálnej úrovni alebo na úrovni 

EÚ; pripomína, že obnoviteľné zdroje energie majú väčšinou silnú miestnu zložku;“ 

2. časť „vyzýva Komisiu, aby pracovala na konvergentnejšom európskom rámci na podporu 

energie z obnoviteľných zdrojov; 

 
ods. 70 

1. časť „poukazuje na význam účinného, nestranného a priebežného monitorovania trhu na 

európskych energetických trhoch ako kľúčový nástroj na zabezpečenie skutočného 

vnútorného trhu s energiou, ktorý sa vyznačuje voľnou hospodárskou súťažou, 

správnymi cenovými signálmi a bezpečnosťou dodávok; 

2. časť „v tejto súvislosti zdôrazňuje význam agentúry ACER a očakáva pozíciu Komisie v 

súvislosti s novými a posilnenými právomocami pre agentúru ACER v 

cezhraničných otázkach;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 48 

1. časť Text ako celok okrem slov: „byť technologicky neutrálne a“ 

2. časť tieto slová 

 
EFDD: 

ods. 24 

1. časť Text ako celok okrem slov: „čisto vnútroštátne a netrhové“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 30 

1. časť „zdôrazňuje, že je potrebné podporovať zavedenie systémov uskladňovania energie a 

vytvoriť rovnaké podmienky, na základe ktorých môže uskladňovanie energie 

súťažiť s ostatnými možnosťami flexibility,“ 

2. časť „založenými na technologicky neutrálnej koncepcii trhu s energiou;“ 

 
ods. 44 

1. časť Text ako celok okrem slov: „vysoko účinné moderné elektrárne spaľujúce plyn“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 54 

1. časť Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že v prípade odchýlky od deklarovaného 

plánu prevádzkovateľa by sa mala za energiu účtovať primeraná vyrovnávacia 

cena;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 66 

1. časť Text ako celok okrem slov: „neutrálnych“ a „neutrálni“ 

2. časť tieto slová 
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Verts/ALE, EFDD: 

ods. 49 

1. časť Text ako celok okrem slov: „pričom umožňujú postupné rušenie dotácií na vyspelé 

technológie obnoviteľných zdrojov energie;“ a „a aby bol obmedzený na minimum 

akýkoľvek vplyv na energeticky náročné odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka;“ 

2. časť „pričom umožňujú postupné rušenie dotácií na vyspelé technológie obnoviteľných 

zdrojov energie;“ 

3. časť „a aby bol obmedzený na minimum akýkoľvek vplyv na energeticky náročné 

odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka;“ 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

ods. 51 

1. časť „poukazuje na to, že v súlade s rámcom do roku 2020 členské štáty musia plniť 

konkrétne kvantitatívne ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 

konečnej spotrebe energie bez ohľadu na dianie na trhu, a preto zdôrazňuje význam 

podpory obnoviteľných zdrojov energie pomocou politiky zameranej na 

konkurencieschopnosť a nákladovú efektívnosť, pričom uznáva, že mnohé rôzne 

technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov sú na rôznom stupni vyspelosti 

a majú rôzne vlastnosti, preto k nim nemožno pristupovať jednotne;“ 

2. časť „pripomína dôležitú úlohu európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) v 

tejto súvislosti“ 

3. časť „a považuje podporu investícií za adekvátnejšiu trhu než pevné výkupné ceny a 

všeobecné preferenčné zaobchádzanie;“ 
 

 

15. Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia 

Správa: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 9 ods. pôvodný text OH +  

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 615, 62, 19 

ods. 24 ods. pôvodný text OH +  

ods. 27 ods. pôvodný text OH +  

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPM + 582, 114, 7 

ods. 39 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 45 ods. pôvodný text HPM + 614, 72, 17 

ods. 47 ods. pôvodný text OH +  

ods. 48 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 391, 285, 27 

ods. 51 ods. pôvodný text HPM + 534, 124, 42 

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 55 ods. pôvodný text OH +  

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 69 ods. pôvodný text OH +  

ods. 92 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 98 ods. pôvodný text OH +  

odôv. K ods. pôvodný text OH +  

odôv. T ods. pôvodný text OH +  

odôv. V ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 550, 66, 87 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: ods. 23 

EFDD: ods. 31, 45, 51 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: odôvodnenie K, ods. 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: ods. 55, 98 

EFDD: odôvodnenie T, ods. 27, 69 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

odôvodnenie V 

1. časť Text ako celok okrem slov: „keďže zemný plyn a LPG sa často využívajú na 

uspokojenie tohto dopytu a ich použitie by sa mohlo optimalizovať vysoko účinným 

uskladňovaním energie;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 39 

1. časť Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že systémy hybridného vykurovania, ktoré 

poskytujú teplo z dvoch alebo viacerých zdrojov energie, môžu uľahčiť rastúcu 

úlohu vykurovania z obnoviteľných zdrojov energie, a to najmä v existujúcich 

budovách, kde je možné zaviesť systémy hybridného vykurovania s obmedzenými 

požiadavkami na rekonštrukciu;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 41 

1. časť Text ako celok okrem slov: „napríklad teplo obsiahnuté v hlbokomorských baniach, 

na vykurovanie a chladenie,“ 

2. časť tieto slová 

 
PPE: 

ods. 48 

1. časť Text ako celok okrem slov: „na miestnej úrovni (napríklad systémy diaľkového 

vykurovania) alebo na mikroúrovni (napríklad geotermálne a solárne systémy);“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 52 

1. časť Text ako celok okrem slov: „stanoviť jasný cieľ pre organickú recykláciu s cieľom“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 92 

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

2. časť tieto slová 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SK.doc 12 PE 588.681 

ENF: 

ods. 56 

1. časť „zastáva názor, že členské štáty by mali urýchlene podniknúť kroky na postupné 

vyradenie nízkoteplotných pecí používaných na spaľovanie tuhých fosílnych palív a 

organického odpadu, ktoré počas procesu horenia uvoľňujú do ovzdušia rôzne 

škodlivé látky;“ 

2. časť „zastáva názor, že členské štáty by mali podľa možnosti podnecovať postupné 

vyradenie starých a neúčinných kozubov na spaľovanie dreva v husto osídlených 

mestských oblastiach a uľahčiť ich náhradu modernými, účinnými, ekologickejšími 

a zdravšími alternatívami spolu s iniciatívami na zvyšovanie informovanosti o 

možných zdravotných rizikách a najlepších postupoch pri spaľovaní dreva;“ 

 
EFDD: 

ods. 28 

1. časť „a diaľkového vykurovania“ 

2. časť tieto slová 
 

 

16. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

Správa: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Stratégia EÚ pre alpský región  

Správa: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 564, 114, 26 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 521, 155, 27 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 31 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

od odseku 36 1 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 143, 548, 13 

2 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 146, 519, 36 

3 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 190, 504, 6 

od odseku 43 4 viac ako 76 

poslancov 

HPM - 189, 489, 27 

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 521, 78, 107 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, 2, 3, 4 

EFDD: ods. 7, 18 (2. časť), 20, PN 1, 2, 3, 4 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

ods. 47 

1. časť Text ako celok okrem slova: „najmä “ 

2. časť toto slovo 

 
EFDD: 

ods. 18 

1. časť Text ako celok okrem slov: „v tejto súvislosti vyzýva zúčastnené krajiny, aby 

vytvárali stimuly na rozvoj verejno-súkromných partnerstiev;“ 

2. časť tieto slová 
 

Iné 

Mercedes Bresso predložila tento ústny PN k odseku 31: 

„31. podporuje diverzifikáciu ponuky v oblasti cestovného ruchu vytvorením nových možností v 

oblasti cestovného ruchu prispôsobených regionálnym potrebám a využívajúcich regionálne zdroje, 

ako napríklad turistické vzdelávacie parky a trasy a cestovný ruch súvisiaci s gastronómiou a 

vinárstvom, kultúrou, zdravím, vzdelávaním a športom, s cieľom predĺžiť tak turistickú sezónu a 

uvoľniť tlak na infraštruktúru a dosiahnuť celoročnú zamestnanosť v cykle cestovného ruchu, ako aj 

agroturistika zameranú na prilákanie návštevníkov k vidieckym činnostiam a činnostiam v prírode 

organizovaným hotelmi mimo oblastí hlavného záujmu, a s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a 

udržateľnosť turistických destinácií; podporuje propagáciu nových turistických aktivít, ktoré sú lepšie 

prispôsobené zmene klímy a ochrane životného prostredia; zdôrazňuje tiež potrebu podporiť a posilniť 

koordináciu horských záchranných služieb;“ 
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18. Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc  

Správa: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 4 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 -  

ods. 7 ods. pôvodný text OH +  

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 13 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SK.doc 15 PE 588.681 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 15 ods. pôvodný text  + ústna zmena 

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

3 -  

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 421, 244, 33 

ods. 26 ods. pôvodný text OH +  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ  ústna zmena 

1 +  

2 -  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 -  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 511, 129, 61 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 4, 7 

Verts/ALE: ods. 26 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 32 

1. časť Text ako celok okrem slov: „pričom hlavným cieľom by malo byť vyšetrovanie a 

riešenie skutočných príčin chudoby v krajinách pôvodu, ako sú plienenie a 

využívanie ľudských a prírodných zdrojov nadnárodnými spoločnosťami, zaberanie 

pôdy, podpora členských štátov EÚ smerujúca autokratickým a skorumpovaným 

vládam, obchodovanie so zbraňami a negatívne dôsledky vyplácania zahraničného 

dlhu;“ 

2. časť tieto slová 

 
GUE/NGL: 

ods. 20 

1. časť Text ako celok okrem slov: „priame“ a „ale z rozvojových cieľov sa výslovne 

nevylučujú mierové operácie;“ ďalej pripomína, že články 209 a 212 ZFEÚ 

výslovne nevylučujú financovanie budovania kapacít v odvetví bezpečnosti;“ 

2. časť „priame“ 

3. časť „ale z rozvojových cieľov sa výslovne nevylučujú mierové operácie; ďalej 

pripomína, že články 209 a 212 ZFEÚ výslovne nevylučujú financovanie budovania 

kapacít v odvetví bezpečnosti;“ 

 
Verts/ALE: 

ods. 2 

1. časť Text ako celok okrem slov: „domnieva sa, že tento fond by mal pridať hodnotu 

jestvujúcim zdrojom financovania;“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 3 

1. časť Text ako celok okrem slov: „uznáva pridanú hodnotu združovania veľkého počtu 

príspevkov členských štátov na úrovni Únie ako dodatok k vysokým príspevkom z 

nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti a Európskeho rozvojového fondu 

(ERF);“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 11 

1. časť Text ako celok okrem slov: „pripomína, že finančné prostriedky z trustových fondov 

EÚ sa musia čerpať a hodnotiť na základe kritérií ODA a že všetky výdavky, ktoré 

nespĺňajú túto požiadavku, sa musia financovať z rozličných zdrojov, ktoré sa 

združujú v trustovom fonde; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť združovania 

zdrojov z rôznych zdrojov a od rôznych darcov a pripomína, že získavanie 

prostriedkov je jedným z hlavných dôvodov na vytvorenie tohto nástroja, ktorý je 

určený na také rôznorodé účely;“ 

2. časť tieto slová 
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ods. 12 

1. časť „zdôrazňuje, že použitie ERF na financovanie trustového fondu EÚ pre Afriku môže 

mať vplyv na africké krajiny prijímajúce pomoc, ktoré nie sú zahrnuté do trustového 

fondu, a to najmä na najmenej rozvinuté krajiny;“ 

2. časť „upozorňuje na riziko presúvania pomoci z najchudobnejších krajín, ktoré majú 

najmenší prístup k iným zdrojom financovania;“ 

 
ods. 14 

1. časť „domnieva sa, že trustový fond EÚ pre Afriku by mal prispievať na rozvoj v 

krajinách tranzitu a pôvodu migrantov, na posilňovanie a zlepšovanie miestnych 

verejných služieb (sociálnych služieb, zdravotníckych služieb, vzdelávania, výživy, 

kultúry), politickej účasti a verejnej správy, najmä prostredníctvom miestnych 

projektov; domnieva sa, že fond by mal prispievať na rozvoj zamestnanosti v 

miestnych odvetviach a zároveň na ochranu ľudských práv a životného prostredia; je 

presvedčený v tejto súvislosti, že s miestnymi orgánmi sa musí konzultovať ako s 

rovnocennými partnermi, ak existujú plné záruky efektívnosti a dobrej verejnej 

správy v súlade so zásadami účinnosti pomoci, a že by mali byť hlavnými aktérmi 

zodpovednými za verejné služby poskytované na miestnej úrovni; domnieva sa, že 

občianska spoločnosť, mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie a 

spoločenstvá diaspóry mali mať doplnkovú a kľúčovú úlohu pri riešení základných 

príčin migrácie a zlepšovaní miestnych služieb;“ 

2. časť „vyzýva na otvorené a participatívne konzultačné postupy pred vymedzením 

projektov ako kľúčový príspevok na hodnotenie potrieb v oblasti rozvoja;“ 

 

 
ods. 17 

1. časť Text ako celok okrem slov: „najmä v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, 

zdravotníckej starostlivosti a výživy, potravinovej bezpečnosti a vodného 

hospodárstva a sanitácie, ktoré sú kľúčom k väčšej inkluzívnosti, posilňovaniu 

postavenia a prosperity miestneho obyvateľstva so zameraním na mladých ľudí,“ a 

„pričom by mal dokázať zabezpečovať lepšie, spravodlivejšie a udržateľné služby 

pre širokú verejnosť;“ 

2. časť „najmä v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotníckej starostlivosti a 

výživy, potravinovej bezpečnosti a vodného hospodárstva a sanitácie, ktoré sú 

kľúčom k väčšej inkluzívnosti, posilňovaniu postavenia a prosperity miestneho 

obyvateľstva so zameraním na mladých ľudí,“ 

3. časť „pričom by mal dokázať zabezpečovať lepšie, spravodlivejšie a udržateľné služby 

pre širokú verejnosť;“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

ods. 33 

1. časť Text ako celok okrem slov: „najmä v súvislosti s účinným uplatňovaním dohôd o 

návrate a readmisii“ a „aby posilnila transparentnosť fondu, a zdôrazňuje, že 

monitorovanie a hodnotenie financovaných projektov a programov bude veľmi 

dôležité na“ 

2. časť „najmä v súvislosti s účinným uplatňovaním dohôd o návrate a readmisii“ 

3. časť „aby posilnila transparentnosť fondu, a zdôrazňuje, že monitorovanie a hodnotenie 

financovaných projektov a programov bude veľmi dôležité na“ 
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ods. 35 

1. časť „konštatuje, že trustový fond EÚ pre Afriku bol vytvorený v nadväznosti na samit 

afrických a európskych hláv štátov alebo predsedov vlád vo Vallette, ktorý sa 

zaoberal problematikou migrácie; vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu 

prehľad konkrétnych opatrení v nadväznosti na tento samit, najmä čo sa týka 

rozvoja, boja proti prevádzačom a podpisu dohôd o návrate, readmisii a opätovnom 

začleňovaní;“ 

2. časť „vyzýva Radu, aby Komisii poskytla mandáty nevyhnutné na uzavretie týchto dohôd 

s krajinami, ktorých sa trustový fond EÚ týka.“ 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

ods. 5 

1. časť „odsudzuje skutočnosť, že trustové fondy vedú k obchádzaniu rozpočtového orgánu 

a oslabeniu jednotnosti rozpočtu; konštatuje, že vytvorenie tohto ad hoc nástroja je 

uznaním nedostatočnej kapacity viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 

– 2020; poukazuje na to, že 85 % rozpočtu Únie tvoria príspevky členských štátov; 

domnieva sa, že vytvorenie trustového fondu EÚ znamená v skutočnosti 

zrevidovanie stropov súčasného VFR, a to zvýšením príspevkov členských štátov;“ 

2. časť „zdôrazňuje preto, že vytváranie nástrojov financovania mimo rozpočtu EÚ musí 

byť naďalej výnimočné, pretože obchádza rozpočtový orgán a oslabuje jednotnosť 

rozpočtu; odsudzuje skutočnosť, že Parlament nie je zastúpený v strategickej rade 

napriek tomu, že veľká časť prostriedkov pochádza z rozpočtu Únie; požaduje, aby 

sa rozpočtový orgán podieľal na činnosti strategickej rady;“ okrem slov „pretože 

obchádza rozpočtový orgán a oslabuje jednotnosť rozpočtu“ 

3. časť „pretože obchádza rozpočtový orgán a oslabuje jednotnosť rozpočtu“ 
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PPE, ECR: 

ods. 24 

1. časť Text ako celok okrem slov: „sexuálne a reproduktívne zdravie a práva“ 

2. časť „sexuálne a reproduktívne zdravie“ 

3. časť „a práva“ 

 

Iné 

Ignazio Corrao Corrao predložil tieto ústne PN: 

ods. 4 

„4. zdôrazňuje kolísanie dobrovoľných príspevkov a naliehavo vyzýva členské štáty, aby dodržali 

svoje záväzky a rýchlo a účinne vyrovnali svoje príspevky s príspevkom Únie, aby tak trustové fondy 

EÚ mohli naplno využiť svoj potenciál a poskytovali nielen požadované minimum na získanie 

hlasovacích práv v strategickej rade;“ 

 

ods. 13 

„13. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek pokračujúcej snahe ODA pre najmenej 

rozvinuté krajiny v roku 2014 už aj tak nízke úrovne rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté 

krajiny už druhý rok po sebe klesli a že pomer pomoci pridelenej týmto krajinám je na najnižšej 

úrovni za desať rokov; vyzýva na základe toho Komisiu a členské štáty, aby sa ubezpečili, že pomoc 

sa nepresunie z najchudobnejších krajín na pokrytie nákladov súčasnej krízy;“ 

 

ods. 15 

„15. pripomína, že regionálne a miestne orgány, občianska spoločnosť a mimovládne organizácie sú 

prirodzenými partnermi v rámci účinnej rozvojovej politiky a že stály dialóg s vnútroštátnymi orgánmi 

a miestnymi spoločenstvami je veľmi dôležitý, aby sa mohli vymedziť spoločné stratégie a priority a 

umožnil prístup založený na dôkazoch pri čerpaní fondu; najmä v štátoch, ktoré neposkytujú 

dostatočné záruky dobrej verejnej správy a transparentnosti;  požaduje dodržiavanie zásady 

subsidiarity a zodpovednosti aj v tejto oblasti činností;  zdôrazňuje, že orgány miestnej správy, miestna 

občianska spoločnosť, mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie by sa mali aktívne 

zapájať do plánovacej, realizačnej a hodnotiacej fázy trustového fondu EÚ; vyzýva Komisiu, aby 

objasnila a formalizovala konzultačné postupy s týmito zainteresovanými subjektmi, aby sa 

zabezpečila ich efektívna účasť na diskusiách v operačných výboroch;“ 
 

ods. 32 

„32. pripomína, že migračné politiky EÚ by sa mali v prvom rade zameriavať na riešenie hlavných 

príčin migrácie, zdôrazňuje, že migračné politiky EÚ by mali pomáhať pri vytváraní mieru a stability 

a podporovať hospodársky rozvoj v súlade s cieľmi 3, 4, 5, cieľom 7 cieľa 10, a cieľom udržateľného 

rozvoja 16 programu udržateľného rozvoja do roku 2030 užšou spoluprácou s tretími krajinami v 

záujme zlepšenia spolupráce v oblasti stimulov na návrat a opätovné začlenenie v krajinách pôvodu 

migrantov vrátane vysokokvalifikovaných migrantov, dobrovoľného návratu a readmisie, spôsobom, 

ktorým sa rozšíria ich príležitosti;“ 

 

 

 

 

 

 

 

19. Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi 

pracovným a súkromným životom 

Správa: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 334, 360, 5 

3 +  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EH + 353, 320, 22 

ods. 6 ods. pôvodný text OH +  

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 412, 239, 47 

ods. 8 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 411, 200, 84 

3/HPM + 408, 196, 86 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 656, 29, 6 

2/HPM + 366, 274, 44 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 545, 100, 52 

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 21 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 23 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 26 ods. pôvodný text OH/EH - 285, 334, 80 

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 637, 33, 28 

2/HPM + 396, 297, 5 

3/HPM + 545, 122, 26 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 -  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 343, 343, 14 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

4 +  

5 +  

6/HPM + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 625, 54, 23 

2/HPM + 519, 84, 87 

3/HPM + 426, 205, 59 

4/HPM + 637, 16, 34 

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 353, 314, 32 

ods. 40 ods. pôvodný text OH -  

ods. 41 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/EH - 305, 332, 60 

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

ods. 47 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 49 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 565, 123, 12 

2 +  

3/HPM + 598, 82, 16 

ods. 50 ods. pôvodný text OH +  

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 52 ods. pôvodný text HPM + 631, 53, 11 

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/EH - 335, 343, 18 

ods. 55 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 HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 59 ods. pôvodný text HPM + 416, 224, 56 

ods. 60 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 61 ods. pôvodný text OH +  

ods. 63 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 65 ods. pôvodný text OH -  

ods. 66 ods. pôvodný text HPM + 592, 21, 79 

ods. 67 ods. pôvodný text OH -  

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3/HPM + 415, 207, 72 

odôv. D ods. pôvodný text HPM + 591, 9, 90 

odôv. E ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 619, 62, 13 

2/HPM - 296, 380, 8 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. G ods. pôvodný text OH +  

odôv. H ods. pôvodný text OH -  

odôv. I ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

odôv. K ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

3 -  

odôv. M ods. pôvodný text OH/EH + 350, 337, 6 

odôv. Q ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 331, 346, 16 

odôv. S ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. T ods. pôvodný text OH +  

odôv. V ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

odôv. Ab ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. Af ods. pôvodný text HPM + 337, 269, 87 

odôv. Ag ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 622, 17, 54 

2/HPM + 433, 182, 74 

odôv. Ai ods. pôvodný text OH/EH + 338, 323, 28 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 443, 123, 100 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: odôvodnenie D, ods. 10, 28, 59 

GUE/NGL: odôvodnenia E, Af, Ag, ods. 31 (3. a 6. časť), 35, 37 (2. časť), 49 (1. a 3. časť), 52, 

66 

EFDD: odôvodnenie C (3. časť), ods. 7 (2. časť), 8 (2. a 3. časť), 18, 59 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: odôvodnenia C, T, Af, ods. 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: odôvodnenia M, Af, ods. 7, 26, 59, 67 

ALDE: odôvodnenia G, H, M, Ai, ods. 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: ods. 6, 40, 50 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 47 

1. časť „zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom musí byť 

založená na právach pracovníkov a bezpečnosti na trhu práce, ako aj na práve vziať 

si voľno bez toho, aby tým boli obmedzené zvýšené požiadavky na mobilitu a 

pružnosť;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že zvýšená pružnosť môže mať za následok zintenzívnenie 

diskriminácie na trhu práce, ktorej v súčasnosti čelia ženy v podobe nižších miezd, 

neštandardných foriem zamestnávania a neprimeranej zodpovednosti za neplatenú 

prácu v domácnosti, ak sa najskôr jasne neuplatňuje prístup rodovej rovnosti;“ 

 
PPE: 

odôvodnenie E 

1. časť Text ako celok okrem slov: „ktoré však určite nie je dostatočne ambiciózne“ 

2. časť tieto slová 

 
odôvodnenie Q 

1. časť Text ako celok okrem slov: „(pracovné zmluvy na nula hodín, pracovné zmluvy na 

určitý čas, dočasná práca, pracovné miesta na kratší pracovný čas atď.)“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 56 

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

2. časť tieto slová 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SK.doc 27 PE 588.681 

ods. 60 

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

2. časť tieto slová 

 
ALDE: 

odôvodnenie A 

1. časť Text ako celok okrem slov: „keďže politiky orientované na rodinu sú dôležité pre 

spustenie pozitívnych demografických trendov“ 

2. časť tieto slová 

 
odôvodnenie I 

1. časť Text ako celok okrem slov: „novej formy organizácie práce na základe“ a „kvality“ 

2. časť tieto slová 

 
odôvodnenie S 

1. časť „keďže spomedzi rôznych kategórií pracujúcich majú najväčšie ťažkosti s 

dosahovaním rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom samostatne 

zárobkovo činné ženy a podnikateľky;“ 

2. časť „keďže ženy, ktoré chcú začať podnikať, majú veľmi často ťažkosti so získaním 

prístupu k úveru, pretože finanční sprostredkovatelia nie sú ochotní poskytovať 

úvery, lebo sa domnievajú, že ženy podnikateľky sú viac vystavené riziku a je menej 

pravdepodobné, že ich podniky budú rásť;“ 

 
odôvodnenie Ab 

1. časť „keďže Európa je svetadielom s najvyšším počtom starších občanov a procesom 

starnutia, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúcich desaťročiach; keďže mnohé 

členské štáty nemajú dostatočné vybavenie v oblasti dlhodobej starostlivosti nato, 

aby riešili problém nárastu potrieb v oblasti starostlivosti a problém stagnácie alebo 

zníženia ukazovateľa počtu rokov života prežitých v zdraví;“ 

2. časť „keďže väčšina pracovných miest vytvorených vo formálnej domácej starostlivosti o 

starších príbuzných sa vyznačuje nízkymi mzdami a nízkou úrovňou kvalifikácie;“ 

 
ods. 20 

1. časť Text ako celok okrem slov: „budú rovnocenné z hľadiska práv jednotlivcov a“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 21 

1. časť Text ako celok okrem slov: „dostupným a vysoko kvalitným“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 24 

1. časť „vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 27 Európskej sociálnej charty zaviedli 

proaktívne politiky a primerané investície zamerané na podporu žien a mužov, ktorí 

po dovolenke z rodinných dôvodov alebo z dôvodu starostlivosti o rodinu vstupujú 

na trh práce, vracajú sa naň, zotrvávajú na ňom alebo na ňom postupujú, v podobe 

udržateľného a kvalitného zamestnania; zdôrazňuje najmä potrebu zaručiť návrat na 

rovnaké alebo rovnocenné či podobné pracovné miesto, ochranu pred prepustením a 

znevýhodnením z dôvodu tehotenstva, žiadosti o dovolenku z rodinných dôvodov 

alebo jej čerpania, ako aj ochrannú lehotu po návrate s cieľom uľahčiť im návrat do 

zamestnania;“ 

2. časť „opakuje, že takisto by sa mali zabezpečiť zmeny pracovného času a/alebo postupov 

týkajúcich sa návratu do práce (vrátane povinnosti zamestnávateľa zdôvodniť 

zamietnutie);“ 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SK.doc 28 PE 588.681 

GUE/NGL: 

odôvodnenie V 

1. časť Text ako celok okrem slov: „alebo čiastočne“, „neprenosná“ a „primerane“ 

2. časť „alebo čiastočne“ 

3. časť „neprenosná“ a „primerane“ 

 
ods. 37 

1. časť Text ako celok okrem slov: „aby“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 41 

1. časť „žiada členské štáty, aby podporovali fiškálne politiky ako výrazný faktor na 

zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a aby podporovali 

zamestnanosť žien“ 

2. časť „a to zavedením daňového úveru na starostlivosť o dieťa, staršie osoby a iné závislé 

osoby na základe fiškálnych stimulov a dávok;“ 

 
ods. 51 

1. časť Text ako celok okrem slov: „a to najmä v novom digitálnom prostredí ,inteligentnej 

organizácie práceʻ“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 55 

1. časť Text ako celok okrem slov: „ako aj“ a „produktivitu/ziskovosť podnikov“ 

2. časť tieto slová 

 
EFDD: 

ods. 7 

1. časť „žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby príslušné politiky a opatrenia 

zohľadňovali čoraz väčšiu rozmanitosť rodinných vzťahov“ 

2. časť „vrátane registrovaných partnerstiev a foriem rodičovstva, ako aj rozmanitosť celej 

spoločnosti, najmä s cieľom zaručiť, aby nedochádzalo k diskriminácii dieťaťa z 

dôvodu rodinného stavu jeho rodičov alebo zloženia jeho rodiny; vyzýva členské 

štáty na vzájomné uznávanie právnych dokumentov s cieľom zaručiť voľný pohyb 

bez diskriminácie;“ 

 
PPE, GUE/NGL: 

ods. 10 

1. časť Text ako celok okrem slov: „ako je záruka pre deti“ 

2. časť tieto slová 

 
ods. 33 

1. časť Text ako celok okrem slov: „individualizácie práva na úpravu dovolenky, ako aj“ 

2. časť „individualizácie“ 

3. časť „práva na úpravu dovolenky, ako aj“ 
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ods. 34 

1. časť Text ako celok okrem slov: „smernice o otcovskej dovolenke s minimálnou dĺžkou 

povinnej plne platenej dovolenky v rozsahu dvoch týždňov;“ „smernice o 

opatrovateľskej dovolenke, ktorá dopĺňa ustanovenie o odbornej starostlivosti, 

umožňuje pracovníkom starostlivosť o závislé osoby a poskytuje opatrovateľom 

primeranú odmenu a sociálnu ochranu; žiada flexibilitu vychádzajúcu od 

zamestnancov a dostatočné stimuly pre mužov, aby mohli čerpať opatrovateľskú 

dovolenku,“ a ,minimálnych noriemʻ platných vo všetkých členských štátoch s 

cieľom reagovať na konkrétne potreby adoptívnych rodičov a detí a stanoviť 

rovnaké práva ako v prípade biologických rodičov,“ 

2. časť „smernice o otcovskej dovolenke s minimálnou dĺžkou povinnej plne platenej 

dovolenky v rozsahu dvoch týždňov;“ 

3. časť „smernice o opatrovateľskej dovolenke, ktorá dopĺňa ustanovenie o odbornej 

starostlivosti, umožňuje pracovníkom starostlivosť o závislé osoby a poskytuje 

opatrovateľom primeranú odmenu a sociálnu ochranu; žiada flexibilitu vychádzajúcu 

od zamestnancov a dostatočné stimuly pre mužov, aby mohli čerpať opatrovateľskú 

dovolenku;“ okrem slov „flexibilitu vychádzajúcu od zamestnancov a“ 

4. časť „flexibilitu vychádzajúcu od zamestnancov a“ 

5. časť „minimálnych noriem platných vo všetkých členských štátoch s cieľom reagovať na 

konkrétne potreby adoptívnych rodičov a detí a stanoviť rovnaké práva ako v 

prípade biologických rodičov,“ 

 
PPE, ALDE: 

ods. 3 

1. časť Text ako celok okrem slov: „a následné škrty v rozpočtoch“ a „aby zaviedli 

pozitívne politiky a stimuly na podporu demografickej obnovy“ 

2. časť „a následné škrty v rozpočtoch“ 

3. časť „aby zaviedli pozitívne politiky a stimuly na podporu demografickej obnovy“ 

 
ods. 28 

1. časť Text ako celok okrem slov: „a vyzýva ju, aby predložila ambiciózny návrh noriem 

na vysokej úrovni, v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a po konzultáciách s 

predstaviteľmi občianskej spoločnosti, s cieľom zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi 

rodinným a pracovným životom;“ „osamelých matiek“ a „dojčiacich a osamelých 

matiek“ (bez slova osamelých) 

2. časť „a vyzýva ju, aby predložila ambiciózny návrh noriem na vysokej úrovni, v úzkej 

spolupráci so sociálnymi partnermi a po konzultáciách s predstaviteľmi občianskej 

spoločnosti, s cieľom zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi rodinným a pracovným 

životom;“ 

3. časť „dojčiacich a osamelých matiek“ 

 
odôvodnenie K 

1. časť Text ako celok okrem slov: „keďže súčasné politiky zamestnanosti a sociálne 

politiky spolu s uloženými úspornými opatreniami bránia rastu a rozvoju Európy; 

keďže tieto politiky bránia dosiahnutiu cieľa 75 % zamestnanosti žien stanoveného v 

stratégii Európa 2020 (v súčasnosti je na úrovni 63,5 %);“ a „zastaraným textom“ 

2. časť „keďže súčasné politiky zamestnanosti a sociálne politiky spolu s uloženými 

úspornými opatreniami bránia rastu a rozvoju Európy; keďže tieto politiky bránia 

dosiahnutiu cieľa 75 % zamestnanosti žien stanoveného v stratégii Európa 2020 (v 

súčasnosti je na úrovni 63,5 %);“ 

3. časť „zastaraným textom“ 
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ECR, GUE/NGL: 

ods. 5 

1. časť Text ako celok okrem slov: „legislatívnych a nelegislatívnych“, „vyzýva Komisiu, 

aby pri rešpektovaní zásady subsidiarity predložila návrh takéhoto balíka ako súčasť 

pracovného programu Komisie na rok 2017 v rámci oznámeného európskeho piliera 

sociálnych práv, ak by nebolo možné dosiahnuť dohodu medzi sociálnymi 

partnermi;“ „zdôrazňuje, že legislatívne návrhy by mali ako právny základ zahŕňať 

rovnosť medzi mužmi a ženami;“ a „na vytvorení piliera sociálnych práv“ 

2. časť „legislatívnych a nelegislatívnych“ 

3. časť „vyzýva Komisiu, aby pri rešpektovaní zásady subsidiarity predložila návrh takéhoto 

balíka ako súčasť pracovného programu Komisie na rok 2017 v rámci oznámeného 

európskeho piliera sociálnych práv, ak by nebolo možné dosiahnuť dohodu medzi 

sociálnymi partnermi;“ a „na vytvorení piliera sociálnych práv“ 

4. časť „zdôrazňuje, že legislatívne návrhy by mali ako právny základ zahŕňať rovnosť 

medzi mužmi a ženami;“ 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

ods. 8 

1. časť „žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali a vykonávali politiky a zabezpečili 

opatrenia na podporu tých, ktorí sú najviac znevýhodnení“ 

2. časť „alebo v súčasnosti vylúčení z existujúcich právnych predpisov a politík“ 

3. časť „ako sú osamelí rodičia, nezosobášené páry, páry rovnakého pohlavia, migranti, 

samostatne zárobkovo činné osoby alebo tzv. vypomáhajúci manželia alebo 

manželky, ako aj rodiny, ktorých jeden alebo viacerí členovia majú zdravotné 

postihnutie;“ 

 
ECR, PPE: 

ods. 15 

1. časť Text ako celok okrem slov: „presunutím dôkazného bremena“ a „vykonávať 

formálne vyšetrovania z vlastnej iniciatívy o otázkach rovnosti a“ 

2. časť „presunutím dôkazného bremena“ 

3. časť „vykonávať formálne vyšetrovania z vlastnej iniciatívy o otázkach rovnosti“ 

 
odôvodnenie Ag 

1. časť „keďže cielené politiky týkajúce sa trhu práce a dosiahnutia rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom sú potrebné s cieľom zohľadniť prierezové 

prekážky, ktorým čelia zraniteľné ženy z hľadiska rovnováhy medzi pracovným a 

súkromným životom a istoty zamestnania,“ 

2. časť „napríklad ženy so zdravotným postihnutím, mladé ženy, migrantky a utečenky, ženy 

z etnických menšín a LGBTI ženy;“ 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

ods. 23 

1. časť Text ako celok okrem slov: „a aby ju realizovala prostredníctvom európskeho 

semestra“ 

2. časť tieto slová 
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ECR, PPE, ALDE: 

ods. 29 

1. časť „žiada, aby sa zlepšila koordinácia rozličných typov dovolenky na úrovni EÚ a 

členských štátov v spolupráci so sociálnymi partnermi;“ 

2. časť „upozorňuje, že lepší prístup k rôznym typom dovolenky znamená pre ľudí 

vyhliadku dovolenky v rôznych životných cykloch a zvýšenie účasti na trhu práce, 

celkovej efektívnosti a spokojnosti so zamestnaním; konštatuje, že ak neexistujú 

žiadne ustanovenia týkajúce sa dovolenky alebo ak sa existujúce ustanovenia 

považujú za nedostatočné, dôležitú úlohu pri vypracúvaní nových ustanovení alebo 

aktualizácii súčasných ustanovení o materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke by 

mohli zohrávať sociálni partneri;“ 

3. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili politiky týkajúce sa dovoleniek s 

cieľom upraviť úlohu pracujúcich starých rodičov v súvislosti so starostlivosťou o 

vnúčatá;“ 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

ods. 31 

1. časť „vyzýva Komisiu, aby uverejnila správu o vykonávaní smernice o rodičovskej 

dovolenke, a žiada Komisiu a sociálnych partnerov, aby zvážili poskytnutie 

primeraného predĺženia minimálneho obdobia rodičovskej dovolenky s náležitou 

náhradou príjmu a sociálnou ochranou zo štyroch na minimálne šesť mesiacov a aby 

zvýšili vek dieťaťa, pre ktoré si možno vziať rodičovskú dovolenku; zdôrazňuje, že 

rodičia by mali mať možnosť využívať dovolenku po častiach alebo naraz; žiada 

členské štáty a sociálnych partnerov, aby opätovne preskúmali svoje systémy 

finančných náhrad v prípade rodičovskej dovolenky s cieľom dosiahnuť primeranú 

úroveň náhrady príjmu, ktorá funguje ako stimul a zároveň nabáda mužov, aby si 

vzali dlhšiu rodičovskú dovolenku než je minimálne obdobie zaručené smernicou;“ 

2. časť „opakuje, že rodičovskú dovolenku by si mali rodičia rozdeliť rovnakým dielom“ 

okrem slov „rovnakým“ 

3. časť „rovnakým“ 

4. časť „a že značná časť dovolenky by mala zostať neprenosná“ okrem slov „že značná 

časť“ a v slove „neprenosná“ predpony „ne-“ 

5. časť „že značná časť“ 

6. časť: v slove „neprenosná“ predpona „ne-“ 

7. časť: „zdôrazňuje, že s oboma rodičmi sa musí zaobchádzať rovnako z hľadiska práva na 

príjem“ 

 
ALDE, GUE/NGL: 

ods. 35 

1. časť „vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom pracovnoprávnych predpisov a právnych 

predpisov o sociálnej ochrane pre ženy a mužov zaviedli ,započítateľné obdobia 

starostlivostiʻ“ okrem slov „započítateľné obdobia starostlivosti“ a časti „pracovno-“ 

v slove „pracovnoprávnych“ 

2. časť „započítateľné obdobia starostlivosti“ a časti „pracovno-“ v slove 

„pracovnoprávnych“ 

3. časť „ako obdobia, počas ktorých vznikajú dôchodkové práva, s cieľom chrániť osoby, 

ktoré si berú voľno zo zamestnania z dôvodu neformálnej, neplatenej starostlivosti o 

závislú osobu alebo rodinného príslušníka, a uznať hodnotu práce týchto 

opatrovateľov pre celú spoločnosť;“ 

4. časť „nabáda členské štáty, aby si v tejto oblasti navzájom vymieňali najlepšie postupy;“ 
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ods. 49 

1. časť „zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom musí byť 

založená na právach pracovníkov a bezpečnosti na trhu práce, ako aj na práve vziať 

si voľno bez toho, aby tým boli obmedzené zvýšené požiadavky na mobilitu a 

pružnosť;“ na druhej strane však poukazuje na rozdiely v osobnej a rodinnej situácii 

každého pracovníka, a preto sa domnieva, že zamestnanci by mali mať možnosť 

využívať pružné formy organizácie práce s cieľom prispôsobiť ich konkrétnym 

podmienkam počas celého životného cyklu;“ okrem slov „že rovnováha medzi 

pracovným a súkromným životom musí byť na jednej strane založená na právach 

pracovníkov a bezpečnosti na trhu práce a na práve vziať si voľno bez toho, aby bolo 

obmedzené zvýšenými požiadavkami na mobilitu a pružnosť;“ 

2. časť „že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom musí byť založená na 

právach pracovníkov a bezpečnosti na trhu práce, ako aj na práve vziať si voľno bez 

toho, aby tým boli obmedzené zvýšené požiadavky na mobilitu a pružnosť“ 

3. časť „domnieva sa, že takáto flexibilita orientovaná na zamestnanca môže podporovať 

vyššiu mieru zamestnanosti žien; zdôrazňuje, že zamestnanci a zamestnávatelia majú 

spoločnú zodpovednosť za zostavenie a dohodnutie najvhodnejších foriem 

organizácie práce; vyzýva Komisiu, aby zmapovala situáciu v členských štátoch, 

pokiaľ ide o „právo požiadať o pružné formy organizácie práce“;“ 

 
ods. 54 

1. časť „poukazuje na to, že nadmerný a nepravidelný pracovný čas a nedostatočný čas na 

odpočinok, neistota zamestnania a neprimerané požiadavky na pracovný výkon 

predstavujú hlavné faktory zvýšenia miery stresu, slabého telesného a duševného 

zdravia, pracovných úrazov a chorôb z povolania; upozorňuje, že pružný pracovný 

čas a predvídateľný pracovný čas majú pozitívny vplyv na rovnováhu medzi 

pracovným a súkromným životom; vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby 

zaistili pracovný čas a zabezpečili čas na odpočinok každý týždeň, a to vykonávaním 

všetkých príslušných právnych predpisov; pripomína povinnosť Komisie prijať 

opatrenia v nadväznosti na vykonávanie smernice o pracovnom čase a zvážiť začatie 

konania vo veci porušenia právnych predpisov proti členským štátom, ktoré ich 

nedodržiavajú;“ okrem slov „upozorňuje, že pružný pracovný čas a predvídateľný 

pracovný čas majú pozitívny vplyv na rovnováhu medzi pracovným a súkromným 

životom;“ 

2. časť „upozorňuje, že pružný pracovný čas a predvídateľný pracovný čas majú pozitívny 

vplyv na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;“ 

3. časť „v tejto súvislosti odporúča pozorné monitorovanie prípadov prevzatia a/alebo 

predaja spoločností s cieľom zabrániť trendu oslabovania ustanovení v pracovných 

zmluvách o pracovnom čase a čase na odpočinok;“ 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

ods. 46 

1. časť „poukazuje na vysoký počet chudobných pracujúcich v celej Európe, z ktorých 

niektorí musia pracovať viac a dlhšie a ktorí dokonca spájajú niekoľko zamestnaní, 

aby si zarobili dôstojný príjem;“ 

2. časť „zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa rovnováha medzi pracovným a súkromným 

životom nedosahovala zavádzaním neistých pracovných podmienok a zvyšovaním 

množstva neštandardných foriem zamestnania; poznamenáva, že ženy majú v rámci 

neštandardných foriem zamestnania nadmerné zastúpenie, čo spôsobuje sociálnu a 

ekonomickú neistotu; konštatuje pretrvávajúci rozdiel v odmeňovaní vo všetkých 

členských štátoch medzi hrubou mzdou a mzdou a poukazuje na to, že to nesúvisí 

len s rozdielnymi znakmi dotknutých strán, ale aj s rozdielnymi trhovými 

podmienkami;“ 

3. časť „zdôrazňuje, že mzdy by mali byť založené na pracovnom výkone a miestnych 

nákladoch na bývanie, a nie výlučne na kvantitatívnych normách;“ 

4. časť „vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby vypracovali rámec pre mzdovú 

politiku s účinnými opatreniami na boj proti mzdovej diskriminácii a na 

zabezpečenie primeraných miezd pre všetkých pracovníkov, napríklad zavedením 

minimálnych miezd na vnútroštátnej úrovni, ktoré zaručia dôstojný život v súlade s 

vnútroštátnymi postupmi; vyzýva členské štáty, aby podporovali kolektívne 

vyjednávanie ako dôležitý faktor rozvoja mzdových politík;“ 

 
ECR, ALDE: 

ods. 63 

1. časť „zdôrazňuje, že akákoľvek forma diskriminácie žien vrátane rodovej segregácie, 

rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, rodových stereotypov a 

vysokej úrovne stresu pri zvládaní pracovného a súkromného života sa odzrkadľuje 

vo vysokej miere fyzickej neaktivity žien a má obrovský vplyv na ich telesné a 

duševné zdravie;“ 

2. časť „zdôrazňuje dôležitosť boja proti stereotypom, a to presadzovaním a obhajovaním 

rodovej rovnosti vo všetkých etapách vzdelávania už od základnej školy;“ 

3. časť „vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby realizovali a podporovali kampane 

zamerané na zvýšenie povedomia a informačné kampane, ako aj programy, ktoré 

podporujú rodovú rovnosť a boj proti stereotypom;“ 

 
PPE, EFDD: 

odôvodnenie C 

1. časť „keďže tradičné poňatie rolí žien a mužov a užšej rodiny je vystavené ďalším 

výzvam“ 

2. časť „vzhľadom na to, že počet rodín osamelých rodičov, rodín na základe zväzkov medzi 

partnermi rovnakého pohlavia, mladistvých matiek atď. v EÚ sa zvyšuje“ 

3. časť „keďže neuznanie tejto rozmanitosti predstavuje ďalšiu diskrimináciu a má 

negatívny vplyv na občanov žijúcich v EÚ a ich rodiny;“ 

 


