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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. Rovnocennosť inšpekcií v teréne***I 

Správa: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 543, 75, 45 

 

 

2. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé 

podniky * 

Správa: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 618, 40, 24 

 

 

3. Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok 

cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam * 

Správa: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 635, 11, 37 

 

 

4. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci 

Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku 

Správa: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov 
Parlamentu a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 652, 26, 4 

 

 

5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie 

na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku 

Správa: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 
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Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 654, 26, 3 

 

 

6. Vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko 

Správa: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 565, 51, 65 

 

 

7. Osobitné opatrenia pre Grécko 

Správa: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 591, 71, 19 

 

 

8. Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do 

kvalitného zamestnania 

Správa: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 626, 31, 26 
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9. Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a 

dohľadu nad nimi 

Správa: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 564, 71, 49 

 

10. Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ 

Správa: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 594, 58, 35 

 

11. Európsky zbor solidarity ***I 

Správa: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

178 EFDD HPM - 112, 539, 34 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 175 výbor HPM + 519, 132, 32 

Spoločné vyhlásenie 176 výbor  +  

Vyhlásenie Komisie 177 výbor  +  

Návrh legislatívneho aktu  

Text ako celok 175ZČ výbor  ↓  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

výbor  ↓  

Článok 2 ods. 1 bod 4 60 výbor  ↓  

180 EFDD HPM ↓  

175ZČ výbor  ↓  

Článok 2 ods. 1 bod 6 62 výbor  ↓  

175ZČ výbor  ↓  

181 EFDD HPM ↓  

Článok 3 ods. 1 73 výbor  ↓  

175ZČ výbor  ↓  

182 EFDD  ↓  

Článok 13 ods. 1 122 výbor  ↓  

183 EFDD HPM ↓  

175ZČ výbor  ↓  

Článok 14 ods. 1 128 výbor  ↓  

175ZČ výbor  ↓  

184 EFDD  ↓  

Odôv. 8 175ZČ výbor  ↓  

15 výbor  ↓  

179 EFDD  ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM ↓  
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ 

***I 

Správa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie 

Návrh na zamietnutie 

návrhu Komisie 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

HPM - 123, 538, 30 

Predbežná dohoda 

Predbežná dohoda 19 výbor HPM + 489, 170, 32 

Spoločné vyhlásenie 21 výbor  +  

Vyhlásenie Komisie 20 výbor  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFDD: PN 22 

ENF: PN 23 
 

 

13. Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 * 

Správa: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

PN gestorského 

výboru – hlasovanie 

v blokoch 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

výbor  +  

PN gestorského 

výboru – oddelené 

hlasovanie 

5 výbor HPM + 584, 92, 15 

35V výbor OH -  

Článok 3 ods. 1 40 Verts/ALE HPM - 207, 476, 10 

18 výbor HPM + 485, 192, 18 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Článok 3 ods. 2 písm. 

e 

41V Verts/ALE  -  

Článok 3 ods. 2 písm. 

f 

42V Verts/ALE  -  

Článok 4 ods. 1 

pododsek 1 úvodná 

časť 

43 Verts/ALE  -  

Článok 4 ods. 1 

podods. 1 písm. a 

44V Verts/ALE HPM - 121, 536, 34 

Príloha I podods. 4 45 Verts/ALE EH - 126, 554, 12 

Príloha I podods. 6 

písm. e) 

46V Verts/ALE HPM - 116, 551, 26 

Príloha I podods. 6 

písm. f 

47V Verts/ALE  -  

Príloha I podods. 6 

písm. i) 

48V Verts/ALE HPM - 135, 536, 25 

Príloha I podods. 9 

písm. e podods. 3 

49V Verts/ALE HPM - 125, 537, 30 

odôv. 1 37 Verts/ALE  -  

od odôv. 1 38 Verts/ALE HPM - 300, 369, 22 

odôv. 2 39 Verts/ALE HPM - 209, 465, 20 

od odôvodnenia 4 50 ECR HPM - 161, 506, 27 

odôv. 10 ods. pôvodný text HPM + 529, 121, 40 

odôv. 11 6 výbor EH + 536, 144, 14 

ods. pôvodný text HPM ↓  

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 530, 132, 34 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 a odôvodnenia 10, 11 návrhu Komisie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: PN 35 
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14. Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu 

na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj 

proti týmto javom 

Správa: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 2 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 357, 319, 14 

ods. 9 ods. pôvodný text OH/EH + 350, 279, 62 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM - 293, 382, 16 

ods. 25 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 357, 320, 15 

ods. 29 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 348, 321, 25 

ods. 31 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 334, 317, 40 

ods. 37 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 304, 373, 18 

ods. 43 ods. pôvodný text HPM + 392, 243, 56 

ods. 45 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 366, 295, 33 

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 364, 297, 33 

ods. 51 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 53 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. A ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. Y ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. AC ods. pôvodný text OH/EH + 422, 222, 46 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 528, 48, 115 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

viac ako 76 

poslancov: 

odseky 13 (druhá časť), 25 (druhá časť), 31 (druhá časť), 43, 45 (druhá časť), 46 

(druhá časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

odôv. AC odseky 9, 43 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_SK.docx 10 PE 628.012 

viac ako 76 poslancov: 

odôv. A 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a súvisí s patriarchátom“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôv. Y 

1. časť: „keďže nie všetky národné a regionálne parlamenty ani všetky miestne rady majú 

zavedené osobitné štruktúry a interné pravidlá na zriadenie vhodných kanálov na 

zaistenie bezpečného, dôverného podávania sťažnosti na obťažovanie a ich 

riešenie;“ 

2. časť: „keďže odborná príprava v oblasti sexuálneho a morálneho obťažovania by mali byť 

povinná pre všetkých zamestnancov a poslancov vrátane Európskeho parlamentu;“ 

 
ods. 2 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „,ktoré je spojené s patriarchálnymi mocenskými 

štruktúrami“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 13 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 25 

1. časť: Text ako celok okrem slova: „právny“ a „na všetkých úrovniach“ 

2. časť: toto slovo 

 
ods. 29 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia zamerané na predchádzanie a boj proti 

násiliu a obťažovaniu na pracovisku, a to politikami, v ktorých sa stanovujú 

prevenčné opatrenia, účinné, transparentné a dôverné postupy riešenia sťažností, 

prísne a odrádzajúce sankcie pre páchateľov, komplexné informácie a školenia, ktoré 

majú zabezpečiť, aby pracovníci tieto politiky a postupy chápali, a na podporu 

spoločnostiam, aby vypracovali akčné plány na vykonávanie všetkých týchto 

opatrení;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že tieto opatrenia by sa nemali začleniť do existujúcich štruktúr, ak 

tieto štruktúry už obsahujú rodové prekážky;“ 

 
ods. 31 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „povinné“ a „zdôrazňuje, že účinné školenie by malo byť 

interaktívne, priebežné, individualizované pre konkrétne pracovisko a vedené 

externým odborníkom;“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 37 

1. časť: „požaduje urýchlené prijatie revízie smernice o písomnom vyhlásení (smernica Rady 

91/533/EHS);“ 

2. časť: „opätovne požaduje smernicu o dôstojných pracovných podmienkach, ktorá by sa 

mala týkať opatrení na boj proti šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na 

pracovisku;“ 

 
ods. 45 

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

2. časť: toto slovo 
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ods. 46 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 51 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „,patriarchálnym mocenským vzťahom“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 52 

1. časť: „zdôrazňuje, že vzdelávanie o rodovej rovnosti na všetkých úrovniach je základným 

nástrojom na predchádzanie týmto formám nevhodného správania a ich odstránenie, 

na zmenu zmýšľania a zníženie kultúrnej tolerancie sexizmu a sexuálneho 

obťažovania;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné, aby školy zaviedli vzdelávacie programy a diskusie 

o tejto téme; konštatuje, že v prípade potreby a vhodnosti by tieto programy a 

diskusie mali zahŕňať informácie a diskusie o prevencii a opatreniach proti 

sexuálnemu obťažovaniu, v spolupráci s príslušnými MVO a orgánmi pre rovnosť, 

s cieľom informovať o právach obetí a pripomenúť ľuďom spojenie tohto javu 

s objektivizáciou žien;“ 

 
ods. 53 

1. časť: „vyzýva členské štáty, aby podporovali kampane na zvyšovanie informovanosti na 

stredných školách a začlenili otázku šikanovania cez internet do vzdelávacích osnov 

škôl a univerzít;“ 

2. časť: „vyzýva najmä k tomu, aby pokračovala úspešná kampaň Vymažme kybernetické 

šikanovanie a iniciatíva Bezpečný internet v záujme boja proti šikanovaniu a 

sexuálnemu obťažovaniu s cieľom pomôcť mladým ľuďom, budúcim občanom EÚ, 

aby porozumeli potrebe priblížiť sa k rodovej rovnosti a rešpektovať ženy;“ 
 

 

15. Rovnosť jazykov v digitálnom veku 

Správa: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky 

hlasovanie: uznesenie 

(text ako celok) 

HPM + 592, 45, 44 
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16. Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových 

krajinách: prípad lesov 

Správa: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 367, 317, 9 

ods. 18 ods. pôvodný text OH/EH + 380, 237, 73 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

3 +  

ods. 44 ods. pôvodný text OH +  

ods. 54 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 379, 306, 10 

2/HPM + 584, 103, 5 

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 376, 314, 7 

3 +  

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 64 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 389, 301, 3 

ods. 66 ods. pôvodný text HPČ   
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

1 +  

2 +  

ods. 76 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 77 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 382, 302, 7 

ods. 80 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 312, 334, 46 

ods. 88 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 377, 306, 13 

ods. 91 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 647, 33, 9 

2/HPM + 368, 298, 22 

3/HPM + 366, 307, 19 

ods. 92 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 650, 36, 9 

2/HPM + 361, 295, 32 

ods. 95 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 372, 309, 11 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 354, 53, 266 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 
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ECR: odseky 54, 56 (druhá časť), 91, 92 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

viac ako 76 

poslancov: 

ods. 18, 44 

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

viac ako 76 poslancov: 

ods. 11 

1. časť: „konštatuje, že letecký priemysel sa výrazne spolieha na kompenzácie emisií oxidu 

uhličitého vrátane lesov; zdôrazňuje však, že kompenzácie emisií formou lesov sú 

predmetom vážnej kritiky, pretože je ťažké ich zmerať a nie je možné ich zaručiť;“ 

2. časť: „je presvedčený, že Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) by mala 

vyňať kompenzácie emisií formou lesov zo systému kompenzácie a znižovania 

emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA);“ 

 
ods. 42 

1. časť: „žiada Komisiu, aby zabezpečila, že dobrovoľné usmernenia pre zodpovednú správu 

držby pôdy FAO budú pre vonkajší investičný plán záväzné;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že dodržiavanie dobrovoľných usmernení pre zodpovednú správu 

držby pôdy si vyžaduje účinnú nezávislú kontrolu a vykonávanie, ako aj vhodné 

mechanizmy riešenia sporov a podávania sťažností; trvá na tom, aby sa normy držby 

pôdy zahrnuli do návrhu projektov, ich monitorovania a každoročného podávania 

správ“ 

3. časť: „ a aby sa stali záväznými pre všetky vonkajšie činnosti EÚ financované z oficiálnej 

rozvojovej pomoci;“ 

 
ods. 54 

1. časť: „vyzýva EÚ, aby pre finančný sektor zaviedla povinnosť uplatňovať náležitú 

starostlivosť pri posudzovaní finančných a nefinančných environmentálnych a 

sociálnych rizík, ako aj rizík týkajúcich sa riadenia;“ 

2. časť: „vyzýva tiež, aby sa zverejňoval postup uplatňovania náležitej starostlivosti aspoň 

prostredníctvom výročných správ investorov;“ 

 
ods. 56 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „záväzné“ a „uložiť záväzné povinnosti náležitej 

starostlivosti hospodárskym subjektom pôsobiacim v oboch smeroch 

dodávateľského reťazca komodít, ktoré sú pre lesy rizikové;“ 

2. časť: „záväzné“ 

3. časť: „uložiť záväzné povinnosti náležitej starostlivosti hospodárskym subjektom 

pôsobiacim v oboch smeroch dodávateľského reťazca komodít, ktoré sú pre lesy 

rizikové;“ 

 
ods. 58 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „aby podporovala podobný záväzný regulačný rámec na 

medzinárodnej úrovni a“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 64 
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1. časť: „v súvislosti s palmovým olejom uznáva pozitívny príspevok existujúcich 

certifikačných systémov, ale s poľutovaním konštatuje, že systémy ako Okrúhly stôl 

pre udržateľnú produkciu palmového oleja (RSPO), Indonézsky udržateľný palmový 

olej (ISPO), Malajzijský udržateľný palmový olej (MSPO) a všetky ostatné uznané 

dôležité certifikačné systémy účinne nezakazujú svojim členom premeniť dažďové 

pralesy alebo rašeliniská na palmové plantáže; domnieva sa preto, že tieto hlavné 

systémy certifikácie účinne neobmedzujú emisie skleníkových plynov počas 

vytvárania a prevádzky plantáží, a v dôsledku toho nie sú schopné zabrániť 

rozsiahlym požiarom lesov a rašelinísk; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

vykonávanie nezávislého auditu a monitorovania týchto systémov certifikácie s 

cieľom zaručiť, aby palmový olej uvádzaný na trh EÚ spĺňal všetky potrebné normy 

a bol z udržateľných zdrojov;“ 

2. časť: „konštatuje, že otázku udržateľnosti v odvetví palmového oleja nie je možné riešiť 

len dobrovoľnými opatreniami a politikami, ale že spoločnosti v oblasti palmového 

oleja by mali podliehať aj záväzným pravidlám a povinnému systému certifikácie;“ 

 
ods. 66 

1. časť: „naliehavo vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby 

pracovali na vytvorení celoeurópskeho záväzku získavania výlučne zdrojov 

certifikovaného udržateľného palmového oleja do roku 2020, okrem iného podpisom 

a vykonávaním Amsterdamského vyhlásenia s názvom Smerom k odstráneniu 

odlesňovania v rámci reťazcov poľnohospodárskych komodít s európskymi 

krajinami,“  

2. časť: „a aby pracovali na vytvorení záväzku priemyslu, okrem iného, podpisom a 

vykonávaním Amsterdamského vyhlásenia podporujúceho plne udržateľný 

dodávateľský reťazec palmového oleja do roku 2020;“ 

 
ods. 76 

1. časť: „vyzýva EÚ na podporu iniciatív rozvojových krajín bohatých na lesy zameraných 

na vyváženie absolútneho rozšírenia poľnohospodárskych postupov a ťažobnej 

činnosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na hospodárenie lesov, na živobytie a 

kultúrnu integritu pôvodného obyvateľstva a škodlivé dôsledky na sociálnu stabilitu“  

2. časť: „a potravinovú sebestačnosť poľnohospodárov;“ 

 
ods. 77 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „by sa žiadne verejné finančné prostriedky pochádzajúce 

z financovania opatrení v oblasti zmeny klímy a financovania rozvoja nemali 

využívať na podporu rozvoja poľnohospodárstva, priemyselnú ťažbu dreva, banskú 

činnosť, ťažbu zdrojov alebo budovanie infraštruktúry v neporušenej lesnej krajine“ 

2. časť: tieto slová 

 
ods. 80 

1. časť: „zdôrazňuje, že boj proti nezákonnému medzinárodnému obchodu si vyžaduje 

konkrétne a inkluzívne kroky, aby sa zastavilo ničenie, odlesňovanie, nezákonná 

ťažba dreva, boj proti podvodom, masakry a dopyt po lesných produktoch a voľne 

žijúcich druhoch;“ 

2. časť: „vyzýva na vytvorenie medzinárodného zboru na zaistenie bezpečnosti chránených 

oblastí;“ 

 
ods. 88 

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

2. časť: toto slovo 

 
ods. 91 
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1. časť: Text ako celok okrem slov: „záväzné a vymáhateľné“ a „mechanizme založenom na 

sankciách a“ 

2. časť: „záväzné a vymáhateľné“ 

3. časť: „mechanizme založenom na sankciách a“ 

 
ods. 92 

1. časť: „vyzýva Komisiu, aby do všetkých obchodných a investičných dohôd EÚ zahrnula 

ambiciózne ustanovenia týkajúce sa lesov;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že tieto ustanovenia by mali byť záväzné a mali by sa dať presadzovať 

prostredníctvom efektívnych mechanizmov monitorovania a sankcií, ktoré by 

jednotlivcom a komunitám, či už mimo EÚ, alebo v EÚ, umožňovali žiadať o 

nápravu;“ 

 
ods. 95 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „vrátane možnosti zriadenia mechanizmu na 

vybavovanie sťažností v záujme zaistiť, že sťažnosti zainteresovaných strán budú 

riadne zohľadnené;“ 

2. časť: tieto slová 
 

 


