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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. Vietnam, najmä situácia politických väzňov

Návrhy uznesení: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-
0540/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

B8-0526/2018 ECR ↓

B8-0527/2018 Verts/ALE ↓

B8-0529/2018 EFDD ↓

B8-0530/2018 S&D ↓

B8-0531/2018 ALDE ↓

B8-0540/2018 PPE ↓

Iné
María Teresa Giménez Barbat (skupina ALDE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0531/2018.

2. Situácia v oblasti ľudských práv na Kube

Návrhy uznesení: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-
0543/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)

HPČ

1 +

ods. 5 ods. pôvodný text

2 +

HPČodôv. C ods. pôvodný text

1 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/EH + 289, 267, 43

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 325, 240, 44

Návrhy uznesení politických skupín

B8-0528/2018 PPE ↓

B8-0532/2018 ECR ↓

B8-0534/2018 S&D ↓

B8-0537/2018 GUE/NGL ↓

B8-0541/2018 Verts/ALE ↓

B8-0543/2018 ALDE ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: záverečné hlasovanie (RC-B8-0528/2018)

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 5
1. časť „pripomína, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci zahŕňa ustanovenie o 

pozastavení dohody, ktoré by sa malo uplatniť v prípade porušenia ustanovení o 
ľudských právach; trvá preto na tom, aby Komisia pri vykonávaní DPDS pozorne 
sledovala a monitorovala dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd na Kube 
a pravidelne informovala Parlament;“

2. časť „vyzýva PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby v pléne podrobne informovala 
Parlament o konkrétnych krokoch, ktoré sa prijímajú s cieľom splniť uvedenú 
požiadavku;“

odôv. C
1. časť „keďže v roku 2015 začal dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Kubou pod 

vedením osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva; keďže 9. októbra 2018 sa strany 
vo štvrtom dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Kubou zaoberali okrem iného 
témou účasti občanov na verejných záležitostiach, a to aj v kontexte nedávnych 
volebných procesov, ako aj slobody združovania a prejavu a možnosťou ochrancov 
ľudských práv a iných odvetví občianskej spoločnosti slobodne sa združovať, 
vyjadrovať názory a zapájať sa do verejného života;“

2. časť „keďže Parlamentu nie je jasné, či toto stretnutie bolo v akomkoľvek ohľade 
presvedčivé; keďže sa nedosiahli žiadne hmatateľné výsledky, pokiaľ ide o ľudské 
práva na Kube, a to napriek vytvoreniu dialógu o ľudských právach a znovuzvoleniu 
Kuby do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie 2017 – 2019; keďže politický 
dialóg musí zahŕňať priamy a intenzívny dialóg s občianskou spoločnosťou a 
opozíciou bez akýchkoľvek obmedzení;“

Iné
María Teresa Giménez Barbat (skupina ALDE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0543/2018.
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3. Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši

Návrhy uznesení: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-
0542/2018, B8-0544/2018

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)

1 GUE/NGL -od odseku 6

3 Verts/ALE +

od odseku 11 2 GUE/NGL EH - 291, 312, 11

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

B8-0533/2018 ECR ↓

B8-0535/2018 EFDD ↓

B8-0536/2018 S&D ↓

B8-0538/2018 Verts/ALE ↓

B8-0539/2018 GUE/NGL ↓

B8-0542/2018 ALDE ↓

B8-0544/2018 PPE ↓

Iné
María Teresa Giménez Barbat (skupina ALDE) tiež podpísala návrh uznesenia B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (skupina GUE/NGL) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-
0533/2018.
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4. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Transparentné 
a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I

Správa: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Hlasovanie: 
rozhodnutie o začatí 

medziinštitucionálnyc
h rokovaní

HPM + 398, 208, 13

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D: rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní

Iné
O hlasovanie požiadali podľa článku 69c rokovacieho poriadku skupiny PPE a ECR:

5. Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I

Správa: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Pozmeňujúce návrhy 
gestorského výboru – 
hlasovanie v blokoch

1-4
6-11
13-19
21-34
38-51

53
55-68
70-80
83-135

výbor +

12 výbor HPM + 506, 105, 2

20 výbor HPM + 500, 110, 6

36 výbor HPM + 371, 225, 5

37 výbor HPM + 353, 244, 7

54 výbor HPM - 187, 409, 9

81 výbor HPM + 522, 93, 1

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

82 výbor HPM - 191, 421, 8
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

138 viac ako 38 
poslancov

HPM + 307, 305, 8článok 2 ods. 2 písm. 
a)

35 výbor HPM ↓

139 viac ako 38 
poslancov

HPM + 315, 298, 2

141 GUE/NGL HPM ↓

52 výbor HPM ↓

Článok 3 pododsek 1 
bod 15

142 Verts/ALE HPM - 179, 435, 2

článok 9 od odseku 4 143 Verts/ALE HPM - 264, 350, 3

69 výbor HPM - 291, 319, 4

140 viac ako 38 
poslancov

HPM + 327, 286, 1

článok 10 ods. 6

144 Verts/ALE HPM - 276, 334, 1

článok 17 ods. 1 
úvodná časť

145 Verts/ALE -

136 viac ako 38 
poslancov

HPM + 313, 300, 6odôv. 6

5 výbor HPM ↓

od odôvodnenia 20 137 viac ako 38 
poslancov

HPM + 338, 275, 3

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 533, 37, 47

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL: PN 54, 82, 141
viac ako 38 
poslancov:

PN 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144

Verts/ALE: PN 54, 82, 143
S&D: PN 82
ENF: PN 12, 20, 35, 36, 81

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: PN 52
GUE/NGL: PN 54, 82
Verts/ALE: PN 37
S&D: PN 82
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6. Perzistentné organické látky ***I

Správa: Julie Girling (A8-0336/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Pozmeňujúce návrhy 
gestorského výboru – 
hlasovanie v blokoch

1-7
9-13
15-19
22-23
26-29

výbor +

HPČ

1 +

8 výbor

2 +

20 výbor OH +

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

24 výbor HPM + 340, 276, 1

33 Verts/ALE EH - 276, 338, 0článok 7 ods. 6

14 výbor +

34 Verts/ALE -Článok 13 ods. 5

21 výbor +

Článok 18 ods. 3 35 Verts/ALE ↓

Článok 20 ods. 2 36V Verts/ALE -

príloha I časť A 
tabuľka stĺpec 4 riadok 
1 bod 2 od písmena a)

38V GUE/NGL -

príloha I časť A 
tabuľka stĺpec 4 riadok 
2 bod 2 od písmena a)

39V GUE/NGL -

príloha I časť A 
tabuľka stĺpec 4 riadok 
3 bod 2 od písmena a)

40V GUE/NGL -

príloha I časť A 
tabuľka stĺpec 4 riadok 
4 bod 2 od písmena a)

41V GUE/NGL -

príloha I časť A od 30 PPE HPM - 247, 338, 33
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

riadku 24 25 výbor +

príloha IV tabuľka 
riadok 4

42 GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

37 ZČ1 Verts/ALE EH + 336, 264, 16

príloha IV tabuľka 
riadky 5-8 a od riadku 

8

37 ZČ2 Verts/ALE +

odôv. 25 31 Verts/ALE -

odôv. 28 32V Verts/ALE -

hlasovanie: návrh Komisie HPM + 567, 23, 27

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 24, 30

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ENF: PN 20
S&D, 
Verts/ALE:

PN 24

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ENF:
PN 8
1. časť „Keďže informovanosť verejnosti o nebezpečenstve, ktoré POL predstavujú pre 

zdravie súčasnej a budúcej generácie, ako aj pre životné prostredie, najmä v 
rozvojových krajinách, je často nedostačujúca, sú potrebné širokospektrálne 
informácie, aby sa zvýšila úroveň opatrnosti a pochopenie verejnosti, pokiaľ ide o 
dôvody obmedzení a zákazov. V súlade s dohovorom by sa podľa potreby mali 
podporovať a umožňovať programy na oboznamovanie verejnosti s uvedenými 
látkami, pokiaľ ide o ich vplyv na zdravie a životné prostredie, a to najmä pre 
najzraniteľnejšie skupiny, ako aj odborná príprava pracovníkov, vedcov, 
vzdelávacích, technických a vedúcich pracovníkov.“

2. časť „Únia by mala zabezpečiť prístup k informáciám a účasť verejnosti na vykonávaní 
Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský 
dohovor), ktorý Únia schválila 17. februára 2005.“
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7. Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti

Správa: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 2 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

2 -

ods. 3 ods. pôvodný text

3 +

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 373, 204, 33

HPČ

1 +

ods. 6 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 8 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

ods. 15 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

ods. 16 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 17 ods. pôvodný text

2/HPM + 402, 166, 28
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3 +

4 +

HPČ

1 +

ods. 19 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

ods. 24 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 28 ods. pôvodný text

2 -

ods. 30 ods. pôvodný text OH -

HPČ

1 +

ods. 34 ods. pôvodný text

2/HPM + 418, 171, 10

HPČ

1 +

ods. 35 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

ods. 36 ods. pôvodný text

2 -

ods. 37 ods. pôvodný text OH +

ods. 44 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 47 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 48 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

ods. 49 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1/EH + 454, 108, 24

ods. 51 ods. pôvodný text

2 +

ods. 53 ods. pôvodný text OH +

odôv. D ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

odôv. G ods. pôvodný text

2/HPM + 452, 105, 30

odôv. K ods. pôvodný text OH -

odôv. L ods. pôvodný text OH -

HPČ

1 +

odôv. N ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

odôv. O ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

odôv. U ods. pôvodný text

2 -

odôv. AB ods. pôvodný text HPČ
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1 +

2 -

HPČ

1 +

odôv. AE ods. pôvodný text

2/HPM + 486, 78, 17

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 385, 68, 113

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL: ods. 5
ENF: ods. 17 (2. časť) ods. 34 (2. časť) odôvodnenie G (2. časť) odôvodnenie AE (2. časť)

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: odseky 5, 30, 34, 37, 44, 53 odôvodnenia D, G, K, L

Žiadosti o hlasovanie po častiach
GUE/NGL:
ods. 16
1. časť „pripomína rôzne služby v oblasti starostlivosti, ako napríklad starostlivosť a 

vzdelávanie v ranom detstve, služby v oblasti starostlivosti o starších ľudí a 
starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím a/alebo chronickými chorobami, 
ktoré majú dlhodobé zdravotné a opatrovateľské potreby, a konštatuje, že sa preto 
vypracovali rôzne politické prístupy;“

2. časť „domnieva sa, že starostlivosť by mali poskytovať formálne aj neformálne 
opatrujúce osoby;“

ods. 19
1. časť Text ako celok okrem slov: „zameraný na tvorbu zisku“
2. časť tieto slová

ods. 24
1. časť „je presvedčený, že prístupnosť vyplýva z kombinácie nákladov a flexibility a že by 

preto malo existovať viacero verejných aj súkromných poskytovateľov služieb v 
oblasti starostlivosti, ako aj domáca starostlivosť a starostlivosť v prostredí 
podobnom domácemu;“

2. časť „okrem toho sa domnieva, že rodinní príslušníci by mali buď dobrovoľne 
poskytovať starostlivosť, alebo byť dotovaní, aby mohli obstarať služby v oblasti 
starostlivosti;“

ENF:
ods. 34
1. časť Text ako celok okrem slov: „a migrujúcich pracovníkov“
2. časť tieto slová

odôv. G
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1. časť „keďže pracovné miesta súvisiace so starostlivosťou sú v mnohých členských 
štátoch veľmi zle platené, často sa v nich neponúka formálna zmluva či iné základné 
pracovné práva a majú nízku profesijnú príťažlivosť kvôli vysokému riziku 
fyzického a emočného stresu, hrozbe vyhorenia, a absencii možností rozvoja kariéry; 
keďže toto odvetvie ponúka len málo možností odbornej prípravy a jeho 
zamestnanci sú v prevažnej miere starnúci ľudia, ženy a migrujúci pracovníci;“

2. časť „a migrujúci pracovníci;“

odôv. AE
1. časť „keďže zo správ vyplýva, že ľudia zo znevýhodneného prostredia, napríklad z rodín 

s nízkymi príjmami, žijúci vo vidieckych oblastiach, [...], čelia osobitným výzvam v 
prípade obmedzenej dostupnosti kvalitných služieb starostlivosti;

2. časť „a deti pochádzajúce z etnických menšín alebo spomedzi migrantov“

PPE:
ods. 2
1. časť „konštatuje, že jedna štvrtina žien ostáva v kategórii neplatených vypomáhajúcich 

rodinných pracovníkov, čo znamená, že za svoje úsilie nedostávajú žiadnu priamu 
odmenu, a že dochádza k jednoznačnej segregácii žien v odvetviach, pre ktoré sú 
typické nízke odmeňovanie, dlhý pracovný čas a často neformálne režimy práce, čo 
ženám [...] prináša menšie finančné, sociálne a štrukturálne zisky;“

2. časť „v porovnaní s typickým pracujúcim mužom“

ods. 3
1. časť Text ako celok okrem slov: „ako aj nedostatočnej podpory a daňových systémov, 

ktoré ovplyvňujú domácnosti, v ktorých je jediným rodičom matka“ a „vystavené 
okrem iného z dôvodu svojej rodovej identity, rodového vyjadrenia a pohlavných 
znakov“

2. časť „ako aj nedostatočnej podpory a daňových systémov, ktoré ovplyvňujú domácnosti, 
v ktorých je jediným rodičom matka“

3. časť „vystavené okrem iného z dôvodu svojej rodovej identity, rodového vyjadrenia a 
pohlavných znakov“

ods. 6
1. časť „víta návrh Komisie týkajúci sa smernice o rovnováhe medzi pracovným a 

súkromným životom pracovníkov a opatrovateľov a v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam individuálnych práv na dovolenku a pružné formy organizácie práce na 
pomoc pracujúcim osobám pri zosúladení súkromného a pracovného života; 
pripomína, že politiky v oblasti rovnováhy pracovného a súkromného života by mali 
podporovať mužov v tom, aby rovnocenne so ženami preberali povinnosti v oblasti 
starostlivosti;“

2. časť „je presvedčený, že cieľom budúceho rozvoja by malo byť postupne predĺžiť trvanie 
otcovskej dovolenky a opatrovateľskej dovolenky a zvýšiť úroveň príslušných 
platieb, ktorá by mala byť primeraná, zabezpečiť neprenosnú rodičovskú dovolenku, 
záruky v súvislosti s prepustením, návrat na rovnaké alebo rovnocenné pracovné 
miesto a ochranu pred diskrimináciou na základe rozhodovania o dovolenke a 
rozšírenie práv na samostatne zárobkovo činných pracovníkov a osoby, ktoré 
potrebujú čerpať primerane platenú dovolenku, aby sa mohli postarať o iné osoby 
odkázané na starostlivosť než deti;“

ods. 8
1. časť Text ako celok okrem slov: „na zaistenie oddeleného zdaňovania manželov v 

záujme“
2. časť tieto slová
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ods. 15
1. časť Text ako celok okrem slova: „verejných“
2. časť toto slovo

ods. 28
1. časť Text ako celok okrem slov: „verejných“ a „pripomína preto, že prioritou štátov musí 

byť rozvoj kvalitných sietí verejnej starostlivosti pre všetky deti bez rozdielov, ktoré 
by kopírovali stereotypy týkajúce sa hierarchie tried;“

2. časť tieto slová

ods. 35
1. časť Text ako celok okrem slov: „ako aj výrazne vyššie mzdy v odvetví starostlivosti“
2. časť tieto slová

ods. 36
1. časť Text ako celok okrem slova: „neformálneho“
2. časť toto slovo

ods. 47
1. časť Text ako celok okrem slov: „verejných“ a „všeobecný“
2. časť tieto slová

ods. 48
1. časť Text ako celok okrem slova: „verejných“
2. časť toto slovo

ods. 49
1. časť Text ako celok okrem slov: „vo všetkých etapách vykonávania“
2. časť tieto slová

ods. 51
1. časť „podporuje to, že sa do odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny zaradili opatrenia 

zamerané na investície do zariadení starostlivosti o deti“
2. časť „a na daňové demotivačné faktory, ktoré druhým zarábajúcim osobám – najmä 

ženám – bránia v tom, aby pracovali viac alebo aby vôbec pracovali, ako aj na iné 
opatrenia na riešenie rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi;“

odôv. N
1. časť Text ako celok okrem slova: „verejných“
2. časť toto slovo

odôvodnenie O
1. časť „keďže Európa čelí demografickým zmenám, ktoré vedú k čoraz väčšiemu výskytu 

chorôb spojených s vekom a k starnutia obyvateľstva, a podľa toho sa aj zvyšujú 
potreby v oblasti starostlivosti;“

2. časť „keďže v čase rastúcich požiadaviek na starostlivosť jestvuje nerovnomerné 
rozdelenie opatrovateľských povinností medzi mužmi a ženami, pričom ženy 
znášajú bremeno záťaže v dôsledku stereotypných rodových úloh, ktoré stále 
prevládajú v európskej spoločnosti; keďže rastúci počet starších ľudí, klesajúci počet 
ľudí v produktívnom veku a krátenie verejných rozpočtov majú výrazný vplyv na 
služby v sociálnej oblasti, čo bude mať aj vplyv na ľudí, ktorí budú musieť zosúladiť 
pracovné povinnosti a povinnosti týkajúce sa opatery, a to často v náročných 
podmienkach;“
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odôv. U
1. časť „keďže barcelonské ciele týkajúce sa zabezpečenia zariadení starostlivosti o deti pre 

aspoň 33 % detí vo veku do troch rokov (cieľ č. 1) a pre aspoň 90 % detí vo veku od 
3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky (cieľ č. 2) boli od roku 2002 splnené 
len v 12 členských štátoch, pričom miera dosiahnutých výsledkov v niektorých 
členských štátoch je znepokojujúco nízka,“

2. časť „čo možno považovať iba za zlyhanie EÚ v oblasti dosahovania týchto cieľov;“

odôv. AB
1. časť „keďže služby dlhodobej starostlivosti a starostlivosti o deti sú často nedocenené a v 

mnohých členských štátoch sa toto povolanie drží skôr v úzadí a má pomerne nízke 
postavenie, čo sa odráža v nízkej úrovni odmeňovania, nerovnakom zastúpení žien a 
mužov v rámci pracovnej sily, zlých pracovných podmienkach“

2. časť „a neexistencii formálnej pracovnej zmluvy;“

ENF, PPE:
ods. 17
1. časť „je presvedčený, že prístup k rozvoju služieb v oblasti starostlivosti by mal 

zohľadňovať všetky kategórie používateľov a rozdiely medzi nimi a rôzne 
preferencie typov služieb starostlivosti, ktoré vyžadujú, a to vrátane osôb zo 
znevýhodneného prostredia,“

2. časť „napríklad z etnických menšín, rodín migrantov,“
3. časť „osôb žijúcich v odľahlých a vidieckych oblastiach, rodín s nízkymi príjmami;“
4. časť „berie na vedomie, že koncepcia rodiny používaná v právnych predpisoch 

a politikách by sa mala chápať široko;“

8. Lymská choroba (borelióza)

Návrh uznesenia: B8-0514/2018

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B8-0514/2018 (výbor ENVI)

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)
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