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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. Vymenovanie člena Európskej komisie – Sir Julian King 

Návrh rozhodnutia (tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

hlasovanie: vymenovanie člena 

Európskej Komisie - Sir Julian 

King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filipíny 

Návrhy uznesení: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-

1004/2016, B8-1008/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0990/2016  

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

od odseku 4 6 Verts/ALE  +  

ods. 14 3 Verts/ALE EH + 345, 275, 21 

ods. 16 4 Verts/ALE  -  

od citácie 5 1 Verts/ALE  -  

od odôvodnenia K 2 Verts/ALE EH + 351, 259, 37 

od odôvodnenia M 5 Verts/ALE  +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_SK.doc 3 PE 588.683 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Iné 

Raffaele Fitto (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (skupina ECR) a Barbara Kappel tiež podpísali spoločný návrh uznesenia RC-B8-

0990/2016. 
 

 

3. Somálsko 

Návrhy uznesení: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-

1003/2016, B8-1007/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0989/2016  

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

ods. 2 1 EFDD  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Iné 

Raffaele Fitto (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (skupina PPE) a Barbara Kappel tiež podpísali spoločný návrh uznesenia RC-B8-

0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Návrhy uznesení: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-

1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0995/2016  

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

ods. 7 1 Verts/ALE EH + 344, 289, 19 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_SK.doc 5 PE 588.683 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Iné 

Raffaele Fitto (skupina ECR) tiež podpísal návrh uznesenia B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (skupina PPE) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0995/2016). 
 

 

5. Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 

tretích krajín ***I 

Správa: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok – blok 

č. 1 

33 výbor  +  

blok č. 2 1-32 výbor  ↓  

článok 3 písm. a) ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

článok 3 ods. 2 35 GUE/NGL  -  

odôv. 3 33ZČ výbor  +  

ods. pôvodný text OH ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. 6 34V GUE/NGL  -  

33ZČ výbor  +  

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

odôv. 8 33ZČ výbor  +  

ods. pôvodný text OH ↓  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 494, 112, 50 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odôvodnenia 3, 8 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

odôv. 6 

1. časť: „Bezpečnejší európsky cestovný doklad pre návrat štátnych príslušníkov tretích 

krajín by mal byť zavedený na uľahčenie návratu a readmisie neoprávnene sa 

zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. Jeho zdokonalené bezpečnostné 

prvky by mali uľahčiť jeho uznanie tretími krajinami. Taký doklad by mal uľahčiť 

návrat v kontexte dohôd o readmisii“ 

2. časť: „alebo iných dojednaní s tretími krajinami, ako aj v kontexte spolupráce s tretími 

krajinami v súvislosti s návratom, na ktorú sa nevzťahujú formálne dohody.“ 

 
článok 3 písm. a) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „rozpoznávacie znaky“ 

2. časť: tieto slová 
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6. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich 

prijatí na obchodovanie ***I 

Správa: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1ZČ výbor  +  

článok 1 ods. 3 písm. 

d) 

1ZČ výbor  +  

7 GUE/NGL  ↓  

článok 2 ods. 1 písm. 

f) 

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

článok 3 ods. 2 písm. 

b) 

1ZČ výbor  +  

8 GUE/NGL  ↓  

článok 7 ods. 6 písm. 

c) 

1ZČ výbor  +  

9 GUE/NGL  ↓  

článok 15 ods. 1 1ZČ výbor HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

článok 19 ods. 11 2 S&D  +  

článok 25 ods. 1 1ZČ výbor OH -  

článok 25 ods. 2 

podods. 2 

1ZČ výbor OH -  

3 S&D EH + 558, 92, 1 

odôv. 1 4 GUE/NGL  -  

odôv. 13 1ZČ výbor  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. 24 6 GUE/NGL  -  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM odložené 

hlasovanie 

(článok 61 ods. 2 

rokovacieho 

poriadku) 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

S&D: PN 1ZČ (článok 25 ods. 1); 1ZČ (článok 25 ods. 2, podods. 2) 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

Verts/ALE: 

článok 2 ods. 1 písm. f) 

1. časť: Text ako celok okrem „malé a stredné podniky vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 13 

smernice 2014/65/EÚ.“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 1ZČ (článok 15 ods. 1) 

1. časť: Text ako celok okrem odsekov 1b a 1c 

2. časť: Odsek 1b 

3. časť: Odsek 1c 
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7. Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka * 

Správa: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-3 

5-23 

výbor  +  

od odôvodnenia 2 24 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia 3 4 výbor OH +  

od odôvodnenia 6 25 GUE/NGL EH + 494, 148, 13 

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 470, 131, 50 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: PN 4 
 

 

8. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * 

Správa: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-8 výbor  +  

hlasovanie: návrh Komisie  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 460, 127, 61 
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9. Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v 

Johannesburgu 

Návrh uznesenia: B8-0987/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-0987/2016  

(výbor ENVI) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

 +  

 

 

 

10. Uplatňovanie smernice o poštových službách 

Správa: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 2 GUE/NGL  -  

ods. 9 3 GUE/NGL  -  

ods. 17 4 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia G 1 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v 

rámci únie kapitálových trhov 

Správa: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 10 ods. pôvodný text OH +  

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 33 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 ods. pôvodný text OH +  

ods. 39 ods. pôvodný text OH +  

ods. 42 ods. pôvodný text OH +  

ods. 43 ods. pôvodný text OH +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 528, 77, 44 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

GUE/NGL: odseky 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov „so strednou trhovou kapitalizáciou“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 19 

1. časť: „zdôrazňuje, že zdravý, stabilný a odolný bankový sektor a únia kapitálových trhov 

sú základnými predpokladmi na posilnenie prístupu MSP k financovaniu;“ 

2. časť: „konštatuje, že nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR) a smernica o 

kapitálových požiadavkách (CRD IV), a najmä vyššia úroveň a kvalita kapitálu, sú 

priamymi odpoveďami na krízu a tvoria základ obnovenej stability finančného 

sektora; víta skutočnosť, že Komisia považuje poskytovanie úverov MSP za jednu z 

prioritných oblastí v rámci preskúmania CRR; berie na vedomie, že Komisia skúma 

možnosti toho, aby všetky členské štáty začali využívať miestne úverové družstvá, 

ktoré pôsobia mimo rozsahu pôsobnosti pravidiel EÚ týkajúcich sa kapitálových 

požiadaviek pre banky; zdôrazňuje potrebu obozretných právnych predpisov 

týkajúcich sa úverových družstiev, ktorými sa zaistí finančná stabilita aj možnosť, 

aby úverové družstvá mohli poskytovať konkurencieschopné úvery;“ 
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ods. 30 

1. časť: „berie na vedomie opatrenia, ktoré prijala ECB 10. marca 2016, a najmä novú sériu 

štyroch cielenými dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO II), ktorými sa budú 

stimulovať bankové úvery pre reálnu ekonomiku; zdôrazňuje, že menové politiky 

samotné by nestačili na stimuláciu rastu a investícií“ 

2. časť: „a že sa musia dopĺňať vhodnými fiškálnymi politikami a štrukturálnymi 

reformami;“ 
 

 

12. Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? 

Správa: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 577, 35, 36 

2/HPM + 448, 169, 25 

3/HPM + 576, 52, 23 

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ  ústna zmena 

1 +  

2 +  

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 461, 83, 108 

ods. 56 2 viac ako 76 

poslancov 

EH + 327, 298, 18 

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 527, 117, 6 

ods. 74 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 79 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 80 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 262, 343, 40 

odôv. K 1 viac ako 76 

poslancov 

 +  

odôv. P ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. T ods. pôvodný text OH -  

odôv. Y ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 553, 69, 24 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

S&D: ods. 17 

EFDD: odseky 31 (druhá časť), 68 (druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odôv. T 

S&D: ods. 80 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 17 

1. časť: Text ako celok okrem „o ktorom sa nemožno domnievať, že pozitívne prispieva k 

,rastúcemu počtu mikropodnikov‘, ale naopak vedie k neistote zamestnania, 

zhoršeniu pracovných podmienok a zníženiu sociálnej ochrany,“ a „čím sa mnohí 

ľudia dostávajú do zraniteľných situácií a vytvárajú sa nové sociálne problémy, ktoré 

je nutné riešiť;“ 

2. časť: „o ktorom sa nemožno domnievať, že pozitívne prispieva k „rastúcemu počtu 

mikropodnikov“, ale naopak vedie k neistote zamestnania, zhoršeniu pracovných 

podmienok a zníženiu sociálnej ochrany,“ 

3. časť: „čím sa mnohí ľudia dostávajú do zraniteľných situácií a vytvárajú sa nové sociálne 

problémy, ktoré je nutné riešiť;“ 

 
ECR: 

ods. 80 

1. časť: „zdôrazňuje, že odvetvie dočasného zamestnania je pre MSP osobitne dôležité a že 

by sa na toto odvetvie malo nazerať obozretne,“ 

2. časť: „a to najmä v prípade jeho kolektívnych systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali všetky formy dočasného zamestnávania, najmä tie, ktoré vedú k 

trvalému zamestnaniu;“ 

 
odôv. P 

1. časť: Text ako celok okrem slov „nízkej mobilite pracovnej sily a kvôli“ 

2. časť: tieto slová 

 
EFDD: 

ods. 31 

1. časť: „zdôrazňuje potrebu zvýšiť investície do výskumu, inovácií, kvalifikovanej odbornej 

prípravy a rozvoja s cieľom podnietiť kvalitatívny rast a potenciál na tvorbu 

pracovných miest v európskych MSP; zdôrazňuje, že v rámci okna MSP v EFSI sa 

na podporu MSP vyčlenilo 75 miliárd EUR;“ 

2. časť: „víta úspešné vykonávanie financovania MSP v rámci EFSI medzi doteraz 

schválenými projektmi;“ 

 
ods. 68 

1. časť: Text ako celok okrem slov „aby v prípade potreby a v rámci odporúčaní európskeho 

semestra pre jednotlivé krajiny“ 

2. časť: tieto slová 

 
PPE: 

odôv. Y 

1. časť: Text ako celok okrem slov „členských štátov alebo“ a „tretích“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 74 

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

2. časť: tieto slová 
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S&D: 

ods. 18 

1. časť: „zdôrazňuje, že administratívna záťaž regulácie je neprimerane vyššia v prípade 

samostatne zárobkovo činných osôb než v prípade väčších spoločností; v tomto 

smere sa domnieva, že akékoľvek opatrenia týkajúce sa predstieranej samostatnej 

zárobkovej činnosti musia byť jednoznačne cielené“ 

2. časť: „a nesmú jednotlivcom pridávať ďalšiu administratívnu záťaž;“ 

 
ods. 79 

1. časť: Text ako celok okrem „že Európsky parlament vo“, „jednoznačne uviedol, že“ a „v 

slobodnej spoločnosti nesmie sociálna zodpovednosť podnikov nikdy spôsobiť, aby 

sa charitatívna činnosť stala povinnou; je pevne presvedčený o tom, že ak by 

sociálna zodpovednosť podnikov bola povinná, ľudia by boli menej ochotní 

podporovať charitatívne záležitosti;“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

Zdzisław Krasnodębski predložil tento ústny PN k odseku 18: 

„18. zdôrazňuje, že administratívna záťaž regulácie je neprimerane vyššia v prípade samostatne 

zárobkovo činných osôb a mikropodnikov než v prípade väčších spoločností;  v tomto smere sa 

domnieva, že akékoľvek opatrenia týkajúce sa predstieranej samostatnej zárobkovej činnosti musia 

byť jednoznačne cielené a nesmú na jednotlivcov uvaľovať zbytočnú administratívnu záťaž;“ 
 

 

13. Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní 

Správa: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 5 ods. pôvodný text OH/EH + 342, 239, 51 

ods. 16 ods. pôvodný text OH +  

ods. 18 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 432, 189, 18 

2/HPM - 126, 450, 54 

ods. 21 2 PPE HPČ   

1/HPM + 335, 273, 24 

2/HPM - 274, 305, 52 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_SK.doc 16 PE 588.683 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 59 ods. pôvodný text OH -  

ods. 62 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

ods. 67 ods. pôvodný text OH +  

ods. 68 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 69 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 77 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 83 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

5 +  

citácia 34 ods. pôvodný text OH -  

odôv. E ods. pôvodný text OH -  

odôv. U ods. pôvodný text HPM + 464, 140, 15 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 475, 63, 74 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: ods. 21 PN 2 

GUE/NGL: ods. 18 

Verts/ALE, ECR: PN 2 

ECR: odôv. U 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: odseky 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D ods. 18 

ECR: ods. 21 

ALDE: ods. 18, 59, odôv. E, citácia 34 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 21 

1. časť: „poznamenáva, že obmedzenia, ktoré ukladajú zamestnávatelia v súvislosti s 

nosením náboženských symbolov, nie sú vždy v súlade s medzinárodnými normami 

v oblasti ľudských práv, keďže nie sú obmedzené na presne vymedzené a prísne 

podmienky, ani sa nimi nesleduje legitímny cieľ, a členské štáty vždy neprijímajú 

primerané opatrenia voči takýmto obmedzeniam;“ 

2. časť: „je znepokojený, že niektoré členské štáty zaviedli všeobecný zákaz náboženských 

symbolov vo verejnom priestore v mene neutrality a sekularizmu, ktoré viedli k 

pokusom o rozšírenie takýchto obmedzení na súkromný sektor;“ 

 
ods. 53 

1. časť: Text ako celok okrem slov „sa musí v zásade vyhýbať rozlišovaniu medzi deťmi a 

staršími osobami a že akákoľvek forma neoprávnenej diskriminácie“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 62 

1. časť: Text ako celok okrem slov „náhradu“ a „pre všetkých občanov“  

2. časť: tieto slová 
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ECR: 

PN 2 

1. časť: „trvá na tom, že náboženská sloboda je dôležitou zásadou, ktorú by mali 

zamestnávatelia rešpektovať; zdôrazňuje však, že vykonávanie tejto zásady je 

otázkou subsidiarity“ 

2. časť: „a že tak členské štáty, ako aj zamestnávatelia môžu mať oprávnené dôvody na 

zákaz konkrétnych druhov symbolov údajne náboženskej povahy, najmä vtedy, ak 

ide o symboly, ktoré potláčajú práva žien a môžu viesť k bezpečnostným 

problémom;“ 

 
ods. 18 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby uznali základné právo na slobodu svedomia;“ 

2. časť: „so znepokojením konštatuje, že v niektorých členských štátoch sa kompetentnému 

a riadne kvalifikovanému zdravotníckemu personálu odopiera zamestnanie alebo ich 

zamestnanie bolo ukončené z dôvodu ich výhrady svedomia voči postupom 

smerujúcim k ukončeniu života;“ 

 
ods. 35 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 68 

1. časť: „je znepokojený tým, že informovanosť o právach v oblasti diskriminácie a 

informovanosť o existencii orgánov a organizácií, ktoré poskytujú pomoc obetiam 

diskriminácie, je nízka, pričom vyššiu mieru informovanosti vykazuje skupina osôb 

LGBTI;“ 

2. časť: „zastáva názor, že vnútroštátne, regionálne a miestne orgány spoločne s 

organizáciami zainteresovaných strán by mali podstatne zintenzívniť činnosti na 

zvyšovanie informovanosti určené obetiam i zamestnávateľom, ako aj ostatným 

skupinám; poukazuje na to, že vnútroštátne organizácie pre osoby patriace k LGBTI 

sú v tomto úsilí kľúčovými partnermi;“ 

 
ods. 69 

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

2. časť: tieto slová 

 
ods. 77 

1. časť: Text ako celok okrem slov „na aktívne využívanie rodového rozpočtovania, okrem 

iného“ a „zo strany Komisie,“ 

2. časť: tieto slová 
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ALDE, PPE: 

ods. 83 

1. časť: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili zosúladenie pracovného a súkromného 

života prostredníctvom konkrétnych opatrení,“ 

2. časť: „napríklad bezodkladným predložením nových legislatívnych návrhov týkajúcich sa 

smernice o materskej dovolenke,“ okrem slov „bezodkladným predložením“, 

„legislatívnych“ a „smernice“  

3. časť: „bezodkladným predložením“, „legislatívnych“ a „smernice“  

4. časť: „aby sa zaručilo právo žien na návrat do práce po tehotenstve, ich právo na účinnú 

ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku a ich nároky v materstve, a aby prijali 

opatrenia na zabránenie nespravodlivému prepúšťaniu zamestnankýň počas 

tehotenstva atď.,“  

5. časť: „ako aj smernice o dovolenke pre opatrovateľov, a posilnením právnych predpisov o 

otcovskej dovolenke;“ 
 

Iné 

PN 1 sa po stiahnutí podpisov stal bezpredmetným. 
 

 

14. Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa 

globalizácii v rokoch 2007 až 2014 

Správa: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text HPM + 525, 72, 13 

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 579, 10, 9 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPM + 537, 40, 21 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 53 ods. pôvodný text OH +  

odôv. Q ods. pôvodný text OH -  

odôv. R ods. pôvodný text HPM - 255, 279, 30 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 447, 73, 19 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: odseky 13, 18, 22 odôv. R 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ALDE: odôvodnenie Q 

PPE: ods. 53 odôv. R 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 19 

1. časť: „víta závery správy Dvora audítorov, podľa ktorých takmer všetci pracovníci 

oprávnení na podporu z EGF mohli využívať personalizované a dobre koordinované 

opatrenia prispôsobené ich individuálnym potrebám, a takmer 50 % pracovníkov, 

ktorí dostali finančnú pomoc, je teraz opäť zamestnaných;“ 

2. časť: „poznamenáva, že nedostatok včasného a účinného vykonávania programov EGF v 

niektorých členských štátoch viedol k nedostatočnému čerpaniu prostriedkov; 

domnieva sa, že zapojenie cieľových príjemcov alebo ich zástupcov, sociálnych 

partnerov, miestnych agentúr zamestnania a iných relevantných zainteresovaných 

strán do počiatočného posudzovania a podávania žiadosti je nevyhnutné na 

zabezpečenie pozitívnych výsledkov pre príjemcov; vyzýva Komisiu, aby 

podporovala členské štáty pri vytváraní inovačných opatrení a programov a aby vo 

svojich hodnoteniach posúdila, do akej miery sa v návrhu koordinovaného balíka 

individualizovaných služieb zohľadnili budúce vyhliadky na trhu práce a 

požadované zručnosti a do akej miery bol kompatibilný s prechodom na 

hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; vyzýva 

členské štáty, aby v súlade s článkom 7 súčasného nariadenia vyvinuli ďalšie úsilie 

s cieľom navrhnúť koordinovaný súbor personalizovaných služieb v záujme 

hospodárstva, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; 

poukazuje na to, že inovácie, inteligentná špecializácia a efektívnosť využívania 

zdrojov sú kľúčové pre priemyselnú obnovu a hospodársku diverzifikáciu;“ 

 
ods. 24 

1. časť: „víta skutočnosť, že mnohí príjemcovia získali nové zamestnanie predovšetkým 

vďaka individualizovanej pomoci z EFG pri hľadaní zamestnania a obnovili si svoje 

zručnosti prostredníctvom programov odbornej prípravy a príspevkov na mobilitu; 

víta tiež skutočnosť, že EGF umožnil niektorým zamestnancom začať podnikať 

vďaka pomoci na založenie alebo prevzatie podniku; víta tiež skutočnosť, že EGF 

umožnil niektorým zamestnancom začať podnikať vďaka pomoci na založenie alebo 

prevzatie podniku; zdôrazňuje, že pomoc z EGF zväčšila sociálnu súdržnosť tým, že 

umožnila ľuďom opäť sa zamestnať“ 

2. časť: „a vyhnúť sa pasciam nezamestnanosti;“ 

 
ods. 25 

1. časť: Text ako celok okrem „konštatuje, že podľa údajov zo správy ex post majú 

príjemcovia EGF relatívne nižšie dosiahnuté vzdelanie, než je priemer, a tým menej 

prenosných zručností, v dôsledku čoho majú za normálnych okolností menej 

pracovných príležitostí a sú zraniteľnejší na trhu práce;“ a „pridanú hodnotu EÚ“  

2. časť: „konštatuje, že podľa údajov zo správy ex post majú príjemcovia EGF relatívne 

nižšie dosiahnuté vzdelanie, než je priemer, a tým menej prenosných zručností, v 

dôsledku čoho majú za normálnych okolností menej pracovných príležitostí a sú 

zraniteľnejší na trhu práce;“ 

3. časť: „pridanú hodnotu EÚ“ 

 
ods. 27 

1. časť: Text ako celok okrem slov „a pridanú hodnotu“ a „, aby sa zabezpečila maximálna 

miera opätovného začlenenia do práce za každé vynaložené euro;“ 

2. časť: „a pridanú hodnotu“ 

3. časť: „aby sa zabezpečila maximálna miera opätovného začlenenia do práce za každé 

vynaložené euro;“ 
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ods. 33 

1. časť: Text ako celok okrem „skutočnú pridanú hodnotu EÚ“ 

2. časť: „skutočnú pridanú hodnotu EÚ“ 

 


