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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. Predĺženie mandátu Osobitného výboru pre terorizmus 

Návrh Konferencie predsedov 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

Schválenie bez hlasovania 

 

 

2. Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa 

atlantického v Baltskom mori ***I 

Správa: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 534, 41, 28 

 

 

3. Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované 

znenie) ***I 

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 602, 22, 7 

 

 

4. Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, 

Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** 

Odporúčanie: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 582, 28, 18 

 

 

 

5. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, 

Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** 

Odporúčanie: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: schválenie HPM + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom 

a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty * 

Správa: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 585, 12, 41 

 

 

7. Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ 

Správa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 604, 39, 6 

 

 

8. Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v 

roku 2013 

Správa: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 472, 34, 136 

 

 

9. Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori 

a ich lov ***I 

Správa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

105 GUE/NGL  -  

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 103 výbor HPM + 520, 131, 9 

spoločné vyhlásenia 104 výbor  +  

Návrh legislatívneho aktu  

text ako celok 103 ZČ výbor  ↓  

čl. 4 ods. 4 102V= 

107V= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103 ZČ výbor  ↓  

odôv. 12 106 GUE/NGL  ↓  

103 ZČ výbor  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 
 

 

10. Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I 

Správa: Elisabeth Morin-Chartier et  Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Predbežná dohoda 

predbežná dohoda 39 výbor HPM + 456, 147, 49 

vyhlásenie Komisie 55 výbor  +  

Návrh legislatívneho aktu  

text ako celok 39 ZČ výbor  ↓  

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

výbor  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

článok 1 po bod 1 50rev ECR  ↓  

článok 1 ods. 1 bod 1 

smernica 96/71/ES 

od článku 2 

27 výbor  ↓  

článok 1 ods. 1 bod 2 

písm. a 

smernica 96/71/ES 

článok 3 ods. 1 

podods. 1 písm. c 

46 ENF  ↓  

článok 1 ods. 1 bod 2 

písm. a 

smernica 96/71/ES 

článok 3 ods. 1 bod 2 

(pojem odmeňovanie) 

47 ENF  ↓  

39 ZČ výbor  ↓  

28 ZČ výbor  ↓  

článok 1 ods. 1 bod 2 

písm. a 

smernica 96/71/ES 

článok 3 ods. 1 od 

pododseku 3a 

48 ENF  ↓  

článok 1 ods. 1 bod 2 

písm. b 

smernica 96/71/ES 

článok 3 od odseku 1 

49 ENF  ↓  

39 ZČ výbor  ↓  

29 výbor  ↓  

článok 1 ods. 1 bod 2 

písm. b 

smernica 96/71/ES 

článok 3 od odseku 1 

pododseku 4 

39 ZČ výbor HPM ↓  

článok 1 ods. 1 bod 2 

písm. e 

smernica 96/71/ES 

článok 3 ods. 8 

39 ZČ výbor  ↓  

od odôvodnenia 3 

(návrh Komisie) 

5 výbor  ↓  

39 ZČ výbor  ↓  

40 ENF  ↓  

od odôvodnenia 5 

(návrh Komisie) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

odôv. 8 (návrh 

Komisie) 

43 ENF  ↓  

39 ZČ výbor  ↓  

11 výbor  ↓  

odôv. 10 (návrh 

Komisie) 

44 ENF  ↓  

13 výbor  ↓  

39 ZČ výbor  ↓  

od odôvodnenia 14 

(návrh Komisie) 

45 ENF  ↓  

odôv. 7 (PN 39) 39 ZČ výbor HPČ   

1 ↓  

2/HPM ↓  

odôv. 10 (PN 39) 39 ZČ výbor HPČ   

1/HPM ↓  

2 ↓  

odôv. 11 (PN 39) 39 ZČ výbor HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

odôv. 16 (PN 39) 39 ZČ výbor HPM ↓  

odôv. 17 (PN 39) 39 ZČ výbor HPČ   

1/HPM ↓  

2 ↓  

odôv. 19 (PN 39) 39 ZČ výbor HPČ   

1/HPM ↓  

2 ↓  

odôv. 23 (PN 39) 39 ZČ výbor HPM ↓  

odôv. 26 (PN 39) 39 ZČ výbor HPČ   



P8_PV(2018)05-29(VOT)_SK.docx 7 PE 623.122 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 ↓  

2/HPM ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ENF: PN 39 ZČ (odôvodnenia 7 (druhá časť), 10 (prvá časť), 16, 17 (prvá časť), 19 (prvá 

časť), 23, 26 (druhá časť) 

 PN 39 ZČ (článok 1 ods. 1 bod 2 písm. b, článok 3 od ods. 1 pododseku 4 („Ak 

podnik uvedený v článku 1 ods. 1, ... príslušných jednotlivých pracovníkov.“)) 

  
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 38 

poslancov: 

PN 11, 27 

 PN 39 ZČ (odôvodnenie 10) 

 PN 39 ZČ (článok 1 ods. 1 bod 2 písmeno b, článok 3 od odseku 1 („1a. Ak skutočné 

trvanie vyslania ... adresy pracoviska.“;“) 

  

 PN 39 ZČ (článok 1 ods. 1 bod 2 písm. e, článok 3 ods. 8 („v odseku 8 sa druhý 

pododsek ... , ktoré sú v podobnej situácii.“;“)) 

  
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ENF: 

PN 39 (odôvodnenie 7) 

1. časť: „Zásada rovnakého zaobchádzania a zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

národnosti sú zakotvené v práve Únie už od zakladajúcich zmlúv. Zásada rovnakej 

odmeny sa vykonáva pomocou sekundárnych právnych predpisov nielen medzi 

ženami a mužmi, ale aj medzi zamestnancami so zmluvami na dobu určitú a 

porovnateľnými stálymi pracovníkmi, medzi zamestnancami na kratší pracovný čas 

a zamestnancami na plný pracovný čas alebo medzi dočasnými agentúrnymi 

zamestnancami a porovnateľnými pracovníkmi užívateľského podniku.“ 

2. časť: „Tieto zásady zahŕňajú zákaz akýchkoľvek opatrení, ktoré by boli priamo alebo 

nepriamo diskriminačné na základe štátnej príslušnosti. Pri uplatňovaní týchto zásad 

by sa mala zohľadňovať súvisiaca judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.“ 

 
PN 39 ZČ (odôvodnenie 10) 

1. časť: „Vysielanie pracovníkov je dočasnej povahy a vyslaný pracovník sa zvyčajne vracia 

do krajiny pôvodu po ukončení práce, pre ktorú bol vyslaný.“ 

2. časť: „Vzhľadom na dlhé trvanie určitých prípadov vyslania a so zreteľom na väzbu 

medzi trhom práce hostiteľskej krajiny a pracovníkmi vyslanými na takéto dlhé 

obdobia je však potrebné stanoviť, že v prípade vyslania na obdobie dlhšie ako 12 

mesiacov by hostiteľské krajiny mali zabezpečiť, aby podniky vysielajúce 

pracovníkov na ich územie zaručili dodatočný súbor podmienok, ktoré sú povinne 

uplatniteľné na pracovníkov v členskom štáte, v ktorom sa práca vykonáva. Toto 

obdobie by sa malo predĺžiť na základe oznámenia poskytovateľa služieb 

obsahujúceho odôvodnenie.“ 

 
PN 39 ZČ (odôvodnenie 17) 



P8_PV(2018)05-29(VOT)_SK.docx 8 PE 623.122 

1. časť: „Pri porovnaní odmeny vyplatenej vyslanému pracovníkovi a odmeny splatnej v 

súlade s právnymi predpismi a/alebo praxou členského štátu, na ktorého územie je 

pracovník vyslaný, by sa mala zohľadniť hrubá výška odmeny. Mala by sa porovnať 

celková hrubá výška odmeny, a nie jednotlivé prvky odmeňovania, ktoré sa stali 

povinnými, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 1.“ 

2. časť: „S cieľom zabezpečiť transparentnosť a pomôcť príslušným orgánom pri 

vykonávaní overení a kontrol je však potrebné, aby sa mohli prvky, ktoré sú 

súčasťou odmeňovania, určiť dostatočne podrobne podľa vnútroštátneho práva a 

praxe vysielajúceho členského štátu. Ako sa stanovuje v článku 3 ods. 7 smernice 

96/71/ES, osobitné príplatky súvisiace s vyslaním by sa mali považovať za súčasť 

odmeny. Tieto príplatky by sa mali preto zohľadniť pri porovnaní, pokiaľ sa netýkajú 

skutočne vynaložených výdavkov v súvislosti s vyslaním, ako sú výdavky na 

cestovanie, stravovanie a ubytovanie.“ 

 
PN 39 ZČ (odôvodnenie 19) 

1. časť: „Prvky odmeňovania a iné podmienky zamestnania v zmysle vnútroštátneho práva 

alebo kolektívnych zmlúv uvedených v článku 3 ods. 8 by mali byť jasné a 

transparentné pre všetkých poskytovateľov služieb a vyslaných pracovníkov. Okrem 

požiadaviek podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ je 

preto odôvodnené uložiť členským štátom povinnosť uverejňovať podstatné znaky 

odmeňovania a dodatočný súbor podmienok v súlade s článkom 3 ods. 1a na 

jednotnej webovej stránke stanovenej v článku 5 smernice 2014/67/EÚ, keďže 

transparentnosť a prístup k informáciám majú zásadný význam pre právnu istotu a 

presadzovanie práva. Každý členský štát by mal zabezpečiť, aby jeho webová 

stránka obsahovala presné informácie a aby bola pravidelne aktualizovaná.“ 

2. časť: „Akékoľvek sankcie voči poskytovateľovi služieb za nedodržanie podmienok 

zamestnania, ktoré sa majú zabezpečiť pre vyslaných pracovníkov, by sa mali určiť 

primeraným spôsobom, pričom by sa malo zohľadňovať najmä to, či sa informácie o 

podmienkach zamestnania uverejnené na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej 

stránke poskytujú v súlade s článkom 5 smernice 2014/67/EÚ a pri rešpektovaní 

autonómie sociálnych partnerov.“ 

 
PN 39 ZČ (odôvodnenie 26) 

1. časť: „V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 

práci sa vyjadruje zásada, že základné pracovné podmienky a podmienky 

zamestnávania, ktoré sa vzťahujú na dočasných agentúrnych pracovníkov, by mali 

byť minimálne také, aké by sa na takýchto pracovníkov vzťahovali, ak by ich na také 

isté pracovné miesto prijal užívateľský podnik. Táto zásada by sa mala uplatňovať aj 

na dočasných agentúrnych zamestnancov vyslaných do iného členského štátu. Ak sa 

uplatní táto zásada, užívateľský podnik by mal informovať agentúru dočasného 

zamestnávania o pracovných podmienkach a odmeňovaní, ktoré uplatňuje na svojich 

pracovníkov. Členské štáty môžu za určitých podmienok zabezpečiť výnimky zo 

zásady rovnakého zaobchádzania/rovnakej mzdy podľa článku 5 ods. 2 a článku 5 

ods. 3 smernice o dočasnej agentúrnej práci. Ak sa takáto výnimka uplatní, agentúra 

dočasného zamestnávania nepotrebuje žiadne informácie o pracovných 

podmienkach užívateľského podniku a požiadavka na poskytnutie informácií by sa 

preto nemala uplatňovať. Zo skúseností vyplýva, že pracovníci, ktorí boli prenajatí 

agentúrou dočasného zamestnávania užívateľskému podniku, sa niekedy v rámci 

poskytovania služieb vysielajú do iného členského štátu. Mala by sa zabezpečiť 

ochrana týchto pracovníkov.“ 
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2. časť: „Členské štáty by mali zabezpečiť, aby užívateľský podnik informoval agentúru 

dočasného zamestnávania o vyslaných pracovníkoch, ktorí dočasne pracujú v inom 

členskom štáte ako je členský štát, do ktorého boli vyslaní, aby mohol zamestnávateľ 

náležite uplatniť podmienky zamestnania, ktoré sú výhodnejšie pre daného 

vyslaného pracovníka.“ 

 

viac ako 38 poslancov: 

PN 39 ZČ (odôvodnenie 11) 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „ani v prípadoch, keď je trvanie vyslania dlhšie ako 12 

mesiacov. Akékoľvek ustanovenie uplatniteľné na pracovníkov vyslaných na 

obdobie presahujúce 12 mesiacov preto musí byť v súlade s touto slobodou.“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

PN č. 51, 52, 53, 54 boli stiahnuté. 
 

 

11. Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej 

organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I 

Správa: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

predbežná dohoda 

predbežná dohoda 27 výbor HPM + 509, 59, 13 

 

 

 

12. Udržateľné financie 

Správa: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 455, 87, 92 

 

 

 

13. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 

Správa: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie HPM + 501, 93, 42 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

(text ako celok) 

 


