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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
1/20 nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
1/10 stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Žiadosť o zbavenie Fulvia Martusciella imunity

Správa: Manon Aubry (A9-0302/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia +

2. Žiadosť o zbavenie Haralda Vilimského imunity

Správa: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia +

3. Žiadosť o zbavenie Nilsa Ušakovsa imunity

Správa: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia +

4. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 
***II

Odporúčanie do druhého čítania:  Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021) (potrebná 
väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

článok 1 – bod 2
smernica 2013/34/EÚ
článok 48c – odsek 5 – 

pododsek 2

3 The Left -

1 The Left -od odôvodnenia 4

2 The Left -
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5. Európske partnerstvo v oblasti metrológie ***I

Správa: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 74 výbor HPM + 536, 5, 4

Vyhlásenie Komisie 73 výbor +

6. Agentúra Európskej únie pre azyl ***I

Správa: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 100 výbor HPM + 396, 92, 73

7. Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I

Správa: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

hlasovanie v blokoch 244-
277

Renew, PPE, 
ECR, 

Verts/ALE, 
The Left

+

Návrh Komisie HPM + 479, 71, 15

Iné
Skupina S&D tiež podporila PN 244 a 277.
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8. Dohoda medzi EÚ a Austráliou: úprava koncesií v prípade všetkých colných 
kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ ***

Odporúčanie: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

návrh rozhodnutia 
Rady

HPM + 451, 53, 62

9. Posilňovanie demokracie a slobody a plurality médií v EÚ

Správa: Tiemo Wölken, Roberta Metsola (A9-0292/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2 The Left -

HPČ

1/HPM + 536, 5, 23

ods. 1

ods. pôvodný text

2/HPM + 444, 108, 10

od odseku 1 3 The Left EH - 163, 362, 43

od odseku 3 5 ID -

ods. 4 6 ID -

od odseku 10 7 ID -

8 ID -

HPČ

1/HPM + 502, 27, 37

ods. 11

ods. pôvodný text

2/HPM + 461, 99, 8

ods. 12 9 ID -

10 ID -

11 ID -

od odseku 12

12 ID -

HPČ

1/HPM + 494, 14, 60

ods. 17 ods. pôvodný text

2/HPM + 446, 106, 12
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 511, 30, 15

ods. 23 ods. pôvodný text

2/HPM + 443, 111, 10

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 446, 89, 30

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 441, 114, 6

HPČ

1/HPM + 447, 114, 9

2/HPM + 513, 32, 18

ods. 35 ods. pôvodný text

3/HPM + 445, 114, 13

HPČ

1/HPM + 445, 116, 8

ods. 36 ods. pôvodný text

2/HPM + 555, 3, 5

HPČ

1/HPM + 535, 17, 19

ods. 37 ods. pôvodný text

2/HPM + 444, 114, 11

HPČ

1/HPM + 522, 2, 48

ods. 39 ods. pôvodný text

2/HPM + 443, 115, 12

citácia 37 ods. pôvodný text HPM + 448, 109, 14

citácia 41 ods. pôvodný text HPM + 445, 107, 15

citácia 46 ods. pôvodný text HPM + 446, 112, 10

citácia 51 ods. pôvodný text HPM + 446, 114, 10

príloha, ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 442, 112, 5

príloha, ods. 4 ods. pôvodný text HPM + 438, 103, 6

HPČ

1 +

odôv. B ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 556, 11, 1

odôv. J ods. pôvodný text

2/HPM + 451, 66, 44

od odôvodnenia Q 1 The Left EH - 168, 216, 180

od odôvodnenia T 4 ID -

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 444, 48, 75

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR: citácie 37, 41, 46, 51 odôv. J odseky 1, 11, 17, 23, 25, 28, 35, 36, 37, 39; príloha, 

ods. 3 Občianske právo procesné; príloha, ods. 4 Trestné právo procesné

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
odôv. B
1. časť: „keďže nezávislá nestranná, profesionálna a zodpovedná žurnalistika, ako aj 

prístup k pluralitným informáciám sú kľúčovými piliermi demokracie; keďže 
informácie, správy, stanoviská, tvrdenia, argumenty a ďalšie vyjadrenia 
občianskej spoločnosti sú nevyhnutné pre úspech každej demokracie; keďže 
zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v niektorých krajinách sa stáva 
čoraz viac znepokojivým problémom a môže mať negatívny vplyv na demokracie; 
keďže nezávislá a vysokokvalitná žurnalistika a organizácie občianskej spoločnosti 
zohrávajú kľúčovú úlohu strážcov demokracie a právneho štátu tým, že majú 
právomoc zodpovedať sa a bojovať proti dezinformáciám a nesprávnym 
informáciám“

2. časť: „ako aj proti zahraničnému politickému zasahovaniu a manipulácii;“

ECR:
ods. 23
1. časť: text ako celok okrem slov: „na článku 81 ZFEÚ (v prípade cezhraničných 

občianskoprávnych žalôb) a článku 82 ZFEÚ (v prípade trestných konaní) 
a samostatne“ a „bien que au moyen d’instruments législatifs distincts“

2. časť: tieto slová

ECR, poslanci:
odôv. J
1. časť „keďže z dôkazov vyplýva, že strategické žaloby proti verejnej účasti sú čoraz 

rozšírenejšími praktikami, ako dokazujú mnohé prípady v celej Únii, ako napríklad 
odstrašujúci prípad investigatívnej novinárky Daphne Caruany Galiziovej, ktorá 
v deň svojho zavraždenia 16. októbra 2017, ktoré dôrazne odsudzujeme, údajne 
čelila 47 občianskoprávnym žalobám a žalobám pre trestný čin ohovárania (ktoré 
viedli k zmrazeniu jej aktív) vo viacerých jurisdikciách, a žalobám, ktorým naďalej 
čelia jej dediči;“

2. časť: „keďže medzi ďalšie názorné a znepokojujúce prípady krokov proti nezávislým 
novinárom a médiám patrí platforma Realtid Media, ktorej opakovane hrozila 
žaloba v inej jurisdikcii ako v tej, v ktorej sa uskutočnilo dotknuté spravodajstvo, 
a denník Gazeta Wyborcza, na ktorý naďalej pravidelne podávajú žaloby viaceré 
verejné orgány a úradníci;“
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ods. 1
1. časť: text ako celok okrem slov: „víta skutočnosť, že správa Komisie o právnom štáte 

2020 v posúdení slobody médií a plurality v Únii a že obsahuje strategické žaloby 
proti verejnej účasti, a poukazuje na konkrétne opatrenia a najlepšie postupy na 
boj proti nim; vyzýva, aby budúce výročné správy obsahovali podrobné posúdenie 
právneho prostredia pre médiá, a to najmä investigatívnu žurnalistiku, a aby sa 
dôkladnejšie zameriavala na výzvy, ktoré majú vplyv na novinárov a občiansku 
spoločnosť, a zastrašujúci účinok, ktorý na ňu môžu mať strategické žaloby proti 
verejnej účasti na týchto aktérov;“ a „vyzýva Komisiu, aby tiež vydala 
odporúčania pre jednotlivé krajiny a posúdila ich pokrok, a to aj k otázkam 
týkajúcim sa situácie v oblasti slobody médií v členských štátoch;“

2. časť: tieto slová

ods. 11
1. časť: text ako celok okrem slov: „práva LGBTIQ osôb, otázky rodovej rovnosti,“
2. časť: tieto slová

ods. 17
1. časť: text ako celok okrem slov: „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vo svojom 

budúcom zákone o slobode médií vypracovali ambiciózny, pevný a úplný právny 
rámec;“

2. časť: tieto slová

ods. 36
1. časť: „pripomína dôležitosť nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092 o všeobecnom režime 

podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie, ktoré sa od 1. januára 2021 uplatňuje 
na všetky platobné a viazané rozpočtové prostriedky; zdôrazňuje, že finančné 
záujmy Únie sa majú chrániť v súlade s hodnotami a záväzkami EÚ a že Komisia 
by mala použiť mechanizmus podmienenosti, ak členské štáty nechránia tieto 
hodnoty;“

2. časť: „v tejto súvislosti oceňuje dôležitú prácu investigatívnych novinárov pri 
odhaľovaní prípadov zneužívania finančných prostriedkov EÚ a zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby novinári mohli vykonávať svoje povolanie bez toho, aby im v tom 
bránili strategické žaloby proti verejnej účasti;“

ods. 37
1. časť: text ako celok okrem slov: „ako je napríklad mechanizmus EÚ na ochranu 

demokracie, právneho štátu a základných práv,“
2. časť: tieto slová

ods. 39
1. časť: text ako celok okrem slov: „v rámci ročného mechanizmu pre demokraciu, právny 

štát a základné práva,“
2. časť: tieto slová

The Left, ECR, poslanci:
ods. 35
1. časť: „domnieva sa, že nové legislatívne a nelegislatívne opatrenia proti strategickým 

žalobám proti verejnej účasti by mali dopĺňať ostatné nástroje a politiky EÚ; víta 
stratégiu Únie na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025 
a vyzýva na zintenzívnenie úsilia v tejto súvislosti; podotýka, že legislatívne 
opatrenia a opatrenia soft law nemôžu byť účinné v členských štátoch, v ktorých 
existujú pochybnosti o nezávislosti súdnictva alebo boji proti korupcii;“ okrem slov 
„víta stratégiu Únie na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 
2021 – 2025 a vyzýva na zintenzívnenie úsilia v tejto súvislosti;“

2. časť: tieto slová
3. časť: „v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu vytvoriť mechanizmus 

EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ako to navrhuje Parlament;“
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10. Európsky vzdelávací priestor: spoločný celostný prístup

Správa: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia (text 
ako celok)

HPM + 483, 25, 52

11. Akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti 
EÚ

Správa: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia (text 
ako celok)

HPM + 454, 94, 23

12. Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií

Správa: Charles Goerens, Rainer Wieland (A9-0294/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 10 3 ID -

od odseku 14 4 ID -

od odseku 47 1 Verts/ALE HPM - 175, 375, 24

6 PPE -ods. 49

ods. pôvodný text OH -

od odseku 49 7 PPE -

ods. 54 5 The Left -

od odseku 54 2 Verts/ALE HPM - 176, 381, 13

ods. 60 8V PPE EH - 273, 288, 7

HPČ

1 +

odôv. I ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 428, 92, 49

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 1, 2

Žiadosti o oddelené hlasovanie
Verts/ALE: ods. 49

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
odôv. I
1. časť text ako celok okrem slov: „v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

a v rámci“
2. časť: tieto slová

13. Prvé výročie de facto zákazu umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku

Návrhy uznesení: B9-0543/2021, B9-0544/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia B9-0543/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

HPČ

1 +

2 +

ods. 1 ods. pôvodný text

3 +

2 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

HPČ

1 ↓

ods. 2

ods. pôvodný text

2 ↓

HPČ

1 +

ods. 4 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 5 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 6 ods. pôvodný text

2 +

ods. 10 ods. pôvodný text OH +

5 The Left HPM + 319, 214, 24

HPČ

1 ↓

ods. 11

ods. pôvodný text

2 ↓

3 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

HPČ

1 ↓

ods. 12

ods. pôvodný text

2 ↓

ods. 15 ods. pôvodný text OH +

ods. 16 ods. pôvodný text OH +

ods. 21 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 23 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 24 ods. pôvodný text

2 +

ods. 25 ods. pôvodný text OH +

ods. 26 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 28 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

citácia 23 ods. pôvodný text OH +

odôv. C ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

odôv. E ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

odôv. F ods. pôvodný text

2 +

1 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+od odôvodnenia I

4 S&D, 
Verts/ALE, 

Renew

+

odôv. J ods. pôvodný text OH +

odôv. K ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

odôv. L ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

odôv. P ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

odôv. U ods. pôvodný text

2 +

Návrh uznesenia (text ako celok) EH + 373, 124, 55

Návrh uznesenia B9-0544/2021
(ECR)

Návrh uznesenia (text ako celok) ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
The Left: PN 5
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Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: ods. 21
PPE: odseky 10, 15, 16, 25, 26; citácia 23; odôvodnenia C, J, K

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
odôv. U
1. časť: „keďže na žiadosť poľského premiéra z 29. marca 2021 ten istý nelegitímny tzv. 

Ústavný súd 7. októbra 2021 vyniesol svoje rozhodnutie vo veci K 3/21 prijaté s 
dvoma nesúhlasnými stanoviskami, v ktorom z viacerých dôvodov vyhlásil 
ustanovenia ZEÚ za nezlučiteľné s poľskou ústavou;“

2. časť: „keďže toto rozhodnutie je útokom na európske spoločenstvo hodnôt a zákonov 
ako celok, ktorý oslabuje nadradenosť práva EÚ ako jednu zo základných zásad v 
súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie;“

PPE:
ods. 1
1. časť: „opätovne dôrazne odsudzuje rozhodnutie nelegálneho Ústavného súdu z 22. 

októbra 2020, ktorým sa ukladá takmer úplný zákaz umelého prerušenia 
tehotenstva, a tento očividný útok na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v 
Poľsku;“

2. časť: „vyzýva poľskú vládu, aby urýchlene a v plnej miere zaručila prístup k službám 
umelého prerušenia tehotenstva a ich poskytovanie, aby sa poskytovali bezpečné, 
legálne, bezplatné a vysokokvalitné služby umelého prerušenia tehotenstva, a 
sprístupnila ich všetkým ženám a dievčatám;“

3. časť: „vyzýva poľské orgány, aby rešpektovali, dodržiavali a presadzovali ľudské práva 
žien na život, zdravie a rovnosť, ako aj ich ochranu pred diskrimináciou, násilím a 
mučením alebo krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním;“

ods. 2
1. časť: „vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počas uplynulého roka chýbali 

iniciatívy alebo návrhy zamerané na zrušenie faktického zákazu umelého 
prerušenia tehotenstva a početných obmedzení prístupu k SRZP v krajine;“

2. časť: „opakuje, že faktický zákaz umelého prerušenia tehotenstva ohrozuje zdravie a 
životy žien, a pripomína, že všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti a 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú základnými ľudskými právami;“

ods. 4
1. časť: „zdôrazňuje, že obmedzenie alebo zákaz práva na umelé prerušenie tehotenstva 

žiadnym spôsobom neznižuje potrebu umelého prerušenia tehotenstva, ale vedie 
k tomu, že ženy musia využívať nebezpečné umelé prerušenie tehotenstva, 
cestovať do zahraničia s cieľom získať umelé prerušenie tehotenstva alebo donosiť 
dieťa proti svojej vôli, a to aj v prípadoch smrteľného alebo závažného poškodenia 
plodu;“

2. časť: „ďalej zdôrazňuje, že ide o porušenie ľudských práv a formu rodovo motivovaného 
násilia, ktoré ovplyvňuje práva žien a dievčat na život, telesnú a duševnú 
integritu, rovnosť, nediskrimináciu a zdravie;“

ods. 5
1. časť: „vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že tisíce žien musia cestovať do inej 

krajiny, aby získali prístup k základnej zdravotnej službe, akou je umelé prerušenie 
tehotenstva;“

2. časť: „zdôrazňuje, že cezhraničné služby umelého prerušenia tehotenstva nie sú 
schodnou možnosťou, najmä pre tých, ktorí žijú v chudobe, čelia prierezovej 
diskriminácii a sú v zraniteľných situáciách; je znepokojený skutočnosťou, že 
cestovanie do zahraničia ohrozuje zdravie, život a blaho žien; zdôrazňuje význam 
starostlivosti po umelom prerušení tehotenstva, najmä v prípade žien s 
komplikáciami vyplývajúcimi z neúplného alebo neodborne vykonaného umelého 
prerušenia tehotenstva;“
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ods. 6
1. časť: „dôrazne odsudzuje všetky legislatívne návrhy alebo obmedzenia, ktorých cieľom 

je ďalej zakázať, kriminalizovať a obmedzovať prístup k bezpečnému a legálnemu 
umelému prerušeniu tehotenstva v Poľsku;“

2. časť: „pripomína poľskému parlamentu a orgánom, že opatrenia na obmedzenie 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv sú v rozpore so zásadou zákazu 
zvrátenia nadobudnutých práv podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv, a naliehavo ich vyzýva, aby zabezpečili úplnú realizáciu sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv;“

ods. 11
1. časť: „vyzýva Radu a Komisiu, aby poskytli primerané finančné prostriedky národným a 

miestnym organizáciám občianskej spoločnosti s cieľom posilniť miestnu podporu 
demokracie, právneho štátu a základných práv v členských štátoch vrátane 
Poľska; naliehavo Komisiu vyzýva, aby poskytla bezodkladnú a priamu podporu 
programom a organizáciám poľskej občianskej spoločnosti, ktoré sa usilujú 
zabezpečiť ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali zvyšovanie informovanosti o SRPZ a školenia 
prostredníctvom programov financovania; víta podporu, ktorú poskytli niektoré 
členské štáty pri poskytovaní pomoci organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré 
pomáhajú poľským ženám realizovať ich sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, 
a nabáda ostatné členské štáty, aby urobili to isté;“

2. časť: „vyzýva členské štáty, aby účinnejšie spolupracovali s cieľom uľahčiť cezhraničný 
prístup k umelému prerušeniu tehotenstva;“

ods. 12
1. časť: „trvá na tom, že vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva by nemalo byť 

žiadnym spôsobom, formou ani formou zahrnuté do trestného zákonníka, pretože 
to má odstrašujúci vplyv na lekárov, ktorí v dôsledku toho neposkytujú služby v 
oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia zo strachu z trestnoprávnych sankcií, 
a tým obmedzujú zdravotnú starostlivosť pre ženy a dievčatá;“

2. časť: „vyzýva poľskú vládu, aby úplne dekriminalizovala umelé prerušenie tehotenstva 
a odstránila z trestného práva všetko, čo sa týka umelého prerušenia tehotenstva, 
aby sa zaručilo, že lekári budú súhlasiť s vykonávaním umelého prerušenia 
tehotenstva v praxi v rámci právnych hraníc vnútroštátneho práva, a aby 
zabezpečila, že informácie, ktoré poskytuje o prístupe k umelému prerušeniu 
tehotenstva a iným sexuálnym a reprodukčným právam, budú nestranné a 
založené na dôkazoch;“

ods. 23
1. časť: text ako celok okrem slov: „vrátane bezpečného a legálneho umelého prerušenia 

tehotenstva“
2. časť: tieto slová

ods. 24
1. časť: „vyzýva Komisiu a Radu, aby chránili právo na zdravie a zabezpečili, aby sa 

nezabudlo na ženy a dievčatá v Poľsku, a to prijatím rozhodných opatrení a bojom 
proti akýmkoľvek legislatívnym návrhom alebo obmedzeniam týkajúcim sa 
prístupu k službám zdravotnej starostlivosti pochádzajúcim z Poľska;“

2. časť: „vrátane starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva“

ods. 28
1. časť: „pripomína Komisii, že by mala navrhnúť komplexnú smernicu o predchádzaní 

rodovo motivovanému násiliu vo všetkých jeho formách a boji proti nemu“
2. časť:  vrátane porušovania sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“

odôv. E
1. časť „keďže zhoršovanie právneho štátu v Poľsku viedlo k porušovaniu ľudských práv 

vrátane SRZP;“
2. časť: „keďže de facto zákaz umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku je jasným útokom 

na právny štát a základné práva a obmedzuje realizáciu SRZP v Poľsku, po 
mnohých útokoch na zásady právneho štátu v posledných rokoch;“
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odôv. F
1. časť: text ako celok okrem slov: „že Poľsko nevykonáva rozsudky ESĽP už viac ako 13 

rokov vo viacerých prípadoch“
2. časť: tieto slová

odôv. L
1. časť „keďže v dôsledku právnych obmedzení a stigmatizácie chýbajú spoľahlivé údaje 

o počte prípadov umelého prerušenia tehotenstva v mnohých členských štátoch, 
ako aj o kontexte, v ktorom sa vykonávajú umelé prerušenia tehotenstva“

2. časť: „keďže presné, pravidelne aktualizované a anonymné údaje o umelom prerušení 
tehotenstva zo všetkých členských štátov sú nevyhnutné na pochopenie potrieb 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien;“

odôv. P
1. časť: „keďže na základe poľského trestného zákonníka každý, kto ukončí tehotenstvo 

inej osoby alebo pomáha tehotnej osobe pri ukončení tehotenstva v rozpore s 
ustanoveniami zákona, čelí trestnej zodpovednosti vrátane uväznenia; keďže v 
dôsledku existujúcich právnych predpisov, sociálnej stigmatizácie, strachu a tlaku 
zo strany kolegov a lekárskych orgánov sa lekári v Poľsku radšej nespájajú s 
postupmi umelého prerušenia tehotenstva, a bolo tomu tak už vtedy, keď bolo 
umelé prerušenie tehotenstva ešte legálne;“

2. časť: „keďže okrem široko používanej doložky o svedomí vytvárajú niektorí lekári ďalšie 
neštatutárne prekážky, ako sú zbytočné lekárske vyšetrenia, psychologické 
konzultácie alebo ďalšie konzultácie s odborníkmi, alebo obmedzujú práva žien na 
prenatálne testy a informácie, ktoré by mali byť v rámci systému verejného 
zdravia zaručené pre všetkých; keďže osobné presvedčenie jednotlivca týkajúce 
sa umelého prerušenia tehotenstva nemôže zasahovať do práva pacienta na plný 
prístup k zdravotnej starostlivosti a službám poskytovaným podľa zákona;“

Iné
Jacek Saryusz-Wolski a Adam Bielan (skupina ECR) tiež podporili návrh uznesenia B9-
0544/2021.


