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PŘÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+ přijat
- zamítnut
 nebrán v potaz
VZ vzat zpět
JH (..., ..., ...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)
EH ( ..., ..., ...) elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)
dílč. dílčí hlasování
odděl. oddělené hlasování
pn pozměňovací návrh
KPN kompromisní pozměňovací návrh
OČ odpovídající část
Z zrušující pozměňovací návrh
= totožné pozměňovací návrhy
§ odstavec
čl. článek
odův. bod odůvodnění
NU návrh usnesení
SNU společný návrh usnesení
38+ poslanců nízká prahová hodnota (přinejmenším 38 poslanců)
76+ poslanců střední prahová hodnota (přinejmenším 76 poslanců)
151+ poslanců vysoká prahová hodnota (přinejmenším 151 poslanců)
TAJ tajné hlasování
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1. Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do 
Spojeného království ***I

Zpráva: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 645, 2, 7

2. Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) 
a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s 
vystoupením Spojeného království z EU ***I

Zpráva: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 624, 13, 24

3. Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci 
programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU ***I

Zpráva: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 651, 9, 10

4. Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I

Zpráva: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 658, 8, 4

5. Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem ***
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Doporučení: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: postup 
souhlasu

JH + 513, 85, 67

6. Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem 
(usnesení)

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § původní znění odděl. + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 565, 53, 55

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: § 48

7. Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti agentury eu-LISA 
***

Doporučení: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: postup 
souhlasu

JH + 602, 15, 56

8. Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU
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Zpráva: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

přijetí bez hlasování (čl. 113 odst. 6 jednacího řádu)

9. Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I

Zpráva: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 363 výbor JH + 613, 23, 36

10. Vízový informační systém ***I

Zpráva: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

1-234
242-
251

výbor EH + 540, 123, 10

čl. 1 odst. 1 bod 1
nařízení (ES) č. 

767/2008
čl. 1 § 2

252Z Verts/ALE
GUE/NGL

JH - 234, 411, 31

dílč.

1/JH - 289, 381, 6

čl. 1 odst. 1 bod 2 
písm. c)

nařízení (ES) č. 
810/2009

čl. 13 § 7 písm. a)

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/JH + 452, 214, 7

254Z Verts/ALE
GUE/NGL

JH - 274, 396, 6čl. 2 § 1 bod 4
nařízení (ES) č. 

810/2009
článek 21a 235-

241
výbor +

hlasování: návrh Komise JH + 522, 122, 31
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Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: pn. 252, 253, 254

Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
pn. 253
1. část „a) děti mladší 12 let“
2. část „a osoby starší 70 let;“

11. Azylový a migrační fond ***I

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215

výbor +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 výbor JH + 538, 122, 14

dílč.

1/JH + 568, 94, 9

2/JH + 571, 83, 7

3/JH + 506, 136, 12

7 výbor

4/JH + 499, 159, 19

8 výbor JH + 559, 110, 8

dílč.

1 +

12 výbor

2/JH + 493, 159, 20

17 výbor JH + 350, 292, 29

18 výbor odděl. +

19 výbor odděl./E
H

+ 339, 336, 5

dílč.

1 +

24 výbor

2/EH - 334, 342, 5

26 výbor odděl. +

dílč.

1 +

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
oddělené hlasování

28 výbor

2 +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 571, 83, 22

30 výbor

2 +

32 výbor odděl./E
H

+ 354, 318, 6

34 výbor JH + 337, 325, 13

37 výbor odděl./E
H

+ 337, 319, 19

dílč.

1 +

2/EH + 349, 321, 6

40 výbor

3 +

dílč.

1 +

2/EH + 339, 327, 15

46 výbor

3 +

49 výbor odděl./E
H

+ 338, 336, 4

52 výbor odděl./E
H

+ 377, 232, 68

dílč.

1 +

2/EH + 351, 327, 2

57 výbor

3/EH + 370, 308, 1

dílč.

1 +

60 výbor

2 +

66 výbor odděl. +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1 +

68 výbor

2 +

dílč.

1/JH + 629, 35, 18

73 výbor

2/JH + 495, 154, 20

79 výbor odděl. +

dílč.

1 +

80 výbor

2 +

82 výbor odděl. +

84 výbor odděl./E
H

+ 360, 306, 12

85 výbor odděl. +

dílč.

1 +

92 výbor

2 +

97 výbor odděl. +

dílč.

1 +

104 výbor

2/EH + 356, 254, 66

dílč.

1 +

119 výbor

2 +

dílč.138 výbor

1 +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/EH + 357, 321, 2

dílč.

1 +

140 výbor

2 +

168 výbor odděl. +

169 výbor odděl. +

176 výbor odděl. +

177 výbor odděl. +

179 výbor odděl. +

dílč.

1 +

184 výbor

2 +

186 výbor odděl./E
H

+ 422, 253, 6

195 výbor odděl. +

209 výbor odděl. +

210 výbor odděl. +

dílč.

1 +

216 výbor

2 +

224 výbor odděl./E
H

+ 355, 311, 16

232 výbor odděl. +

261Z ENF -čl. 2 odst. 1 písm. e)

65 výbor +

69 výbor +čl. 3 § 2 písm. b)

262 ENF ↓
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

70-71 výbor +čl. 3 § 2 písm. c)

263 ENF ↓

72 výbor +čl. 3 § 2 za písm. c)

264 ENF ↓

76 výbor EH + 347, 325, 4čl. 4 za § 2

252 PPE ↓

77 výbor EH + 370, 302, 5čl. 4 za § 2

253 PPE ↓

dílč.

1 +

93 výbor

2 +

čl. 9 § 2 

254 PPE ↓

dílč.

1 +

103 výbor

2 +

čl. 13 § 1

255 PPE ↓

čl. 14 za § 2 256 PPE EH - 230, 427, 19

123 výbor EH + 347, 316, 16čl. 18 § 2

257 PPE ↓

265Z ENF -článek 22

133 výbor +

266Z ENF -

dílč.

1 +

čl. 26 § 2

143 výbor

2 +

příloha II bod 3 písm. 183 výbor +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

d) 258 PPE ↓

259 PPE EH - 228, 428, 22příloha III název

185 výbor +

příloha III bod 1 písm. 
f)

267 ENF -

268Z ENF -příloha III bod 2 písm. 
i)

204 výbor +

269Z ENF -příloha III bod 3 písm. 
b)

206 výbor +

270Z ENF JH - 109, 549, 23příloha III bod 3 písm. 
e)

208 výbor +

271Z ENF -příloha III bod 4 písm. 
b)

219 výbor EH + 349, 324, 6

příloha III bod 4 písm. 
h)

272 ENF -

273 ENF -příloha IV odrážka 1

228 výbor +

31 výbor EH + 348, 320, 7odův. 24

250 PPE ↓

42 výbor EH - 323, 349, 3odův. 32

251 PPE -

260Z ENF -odův. 55

59 výbor EH + 356, 254, 66

hlasování: návrh Komise JH + 374, 260, 47

Žádosti o jmenovité hlasování
ECR: pn. 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: pn. 7 (4. část), 270

Žádosti o oddělené hlasování
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ECR: pn. 1, 7 (4. část), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: pn. 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: pn. 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 177, 

179, 195, 209, 210, 232

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
pn. 12
1. část celé znění kromě slov: „vytvořením bezpečných a legálních cest do Unie, což by 

mělo rovněž pomoci zajistit“ a „Jako nástroj vnitřní politiky Unie a jediný nástroj 
financování v oblasti azylu a migrace na úrovni Unie by měl fond především 
podporovat činnosti v oblasti azylu a migrace v Unii. V rámci stanovených limitů a s 
výhradou vhodných ochranných opatření“

2. část tato slova

pn. 24
1. část celé znění kromě slov: „jakož i organizací občanské společnosti, včetně sdružení 

uprchlíků a migrantů“
2. část tato slova

pn. 28
1. část celé znění kromě slov: „a dlouhodobá podpora při opětovném začleňování“
2. část tato slova

pn. 30
1. část celé znění kromě slov: „Zvláštní pozornost je třeba věnovat zranitelným skupinám. 

Rozhodnutí o navrácení by se měla zakládat na komplexním a pečlivém posouzení 
situace v zemi původu, včetně vyhodnocení absorpční kapacity na místní úrovni. K 
zajištění udržitelnosti, bezpečnosti a účinnosti navracení přispívají specifická 
opatření a akce na podporu zemí původu, a zejména zranitelných osob. Tato opatření 
je třeba provádět s aktivním zapojením místních orgánů, občanské společnosti a 
diaspor.“

2. část tato slova

pn. 60
1. část celé znění kromě slov: „a s organizacemi občanské společnosti, včetně organizací 

migrantů a uprchlíků“
2. část tato slova

PPE:
pn. 40
1. část „Prioritou tohoto fondu by mělo být financování akcí na území Unie. Fond může 

financovat akce ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím podporovaným z 
fondu“

2. část „a tyto akce by měly být z finančního hlediska omezené, ovšem“
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3. část: „současně přiměřené plnění cílů fondu, které jsou stanoveny v článku 3 tohoto 
nařízení, a na tyto akce by se měla vztahovat vhodná ochranná opatření. Tyto akce 
by měly doplňovat ostatní akce mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím 
nástrojů Unie pro financování vnější činnosti. Při provádění těchto akcí by se mělo 
zejména dbát na plný soulad a doplňkovost se zásadami a obecnými cíli vnější 
činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či regionu a k 
mezinárodním závazkům Unie. Měla by být respektována zásada soudržnosti politik 
ve prospěch rozvoje, jak je stanovena v bodu 35 Evropského konsensu o rozvoji. 
Během poskytování mimořádné pomoci by měl být zajištěn soulad s humanitárními 
zásadami uvedenými v Evropském konsensu o humanitární pomoci.“

pn. 46
1. část „S cílem přispět k dosažení politického cíle fondu by členské státy a Komise měly 

zajistit, aby programy členských států zahrnovaly akce přispívající k dosažení 
každého ze specifických cílů tohoto nařízení. Dále by měly zajistit, aby přidělování 
finančních prostředků na specifické cíle sloužilo těmto cílům co nejlépe a bylo 
založeno na nejaktuálnějších potřebách,“

2. část „aby programy zahrnovaly minimální úroveň výdajů s ohledem na tyto cíle,“
3. část: „aby sdílení zdrojů pro cíle bylo úměrné problémům, aby byly zvolené priority v 

souladu s prováděcími opatřeními stanovenými v příloze II a aby přidělování zdrojů 
na jednotlivé cíle zajišťovalo splnění ústředního politického cíle.“

pn. 93
1. část „Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou 

přidanou hodnotou pro Unii nebo k reakci na naléhavé potřeby v souladu se 
schválenými prioritami Unie vymezenými v příloze II a prostřednictvím způsobilých 
akcí v příloze III. Komise zajistí pravidelnou spolupráci s organizacemi občanské 
společnosti při přípravě, provádění, monitorování a hodnocení pracovních 
programů.“

2. část „Nejméně 20 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na 
specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a). Nejméně 10 % finančních prostředků 
z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním 
pododstavci písm. b). Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje 
se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. c). 
Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický 
cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. ca).“

pn. 103
1. část „Každý členský stát a Komise zajistí, aby priority vymezené v národním programu 

odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení azylu a migrace, reagovaly na výzvy Unie 
v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a mezinárodními 
závazky Unie a členských států vyplývajícími z mezinárodních nástrojů, jejichž jsou 
signatáři, zejména z Úmluvy OSN o právech dítěte. Členské státy při vymezování 
priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření 
stanovená v příloze II.“

2. část „Členské státy v této souvislosti přidělí alespoň 20 % přidělených finančních 
prostředků na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. a). 
Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické 
cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. b). Členské státy přidělí 
alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 
odst. 2 prvním pododstavci písm. c). Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených 
finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci 
písm. ca).“
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pn. 104
1. část „Členské státy mimo jiné zajistí, aby jejich programy zahrnovaly akce zaměřené na 

dosažení všech specifických cílů fondu uvedených v čl. 3 odst. 2 a aby rozdělení 
prostředků podle jednotlivých cílů umožňovalo jejich dosažení.“

2. část „Při posuzování programů členských států Komise zajistí, aby nebyly k dispozici 
žádné finanční prostředky na projekty, u nichž by legalita projektů nebo legalita a 
správnost financování nebo výkonnost těchto projektů mohla být zjevně 
zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění 
povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.“

pn. 138
1. část celé znění kromě slova: „nenadále velký“
2. část toto slovo

pn. 140
1. část celé znění kromě slova: „nenadále silný“
2. část toto slovo

pn. 143
1. část celé znění kromě slova: „nenadále silnému“
2. část toto slovo

ENF:
pn. 7
1. část „Fond by měl plně respektovat lidská práva a měl by být v souladu s Agendou pro 

udržitelný rozvoj 2030, zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou 
v článku 208 SFEU“ kromě slov „s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030“, „a se 
závazky přijatými na mezinárodní úrovni v souvislosti s migrací a azylem, zejména s 
globálním paktem o uprchlících“ a „a globálním paktem o bezpečné, řízené a legální 
migraci.“

2. část „s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030“
3. část: „a se závazky přijatými na mezinárodní úrovni v souvislosti s migrací a azylem, 

zejména s globálním paktem o uprchlících“
4. část: „a globálním paktem o bezpečné, řízené a legální migraci.“

pn. 68
1. část celé znění kromě slov: „v souladu se zásadou solidarity a spravedlivého sdílení 

odpovědnosti“
2. část tato slova

pn. 73
1. část celé znění kromě slov: „alespoň“ a „příslušné mezinárodní organizace, nevládní 

organizace, zejména organizace uprchlíků a migrantů, vnitrostátní instituce pro 
oblast lidských práva a subjektů pro oblast rovného zacházení a hospodářské a 
sociální partnery“

2. část tato slova

pn. 80
1. část celé znění kromě slov: „přidruženým k Schengenské úmluvě“
2. část tato slova

pn. 92
1. část celé znění kromě slov: „a mezinárodní a nevládní organizace“
2. část tato slova
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pn. 119
1. část celé znění kromě slov: „a přijímání osob z humanitárních důvodů“ (v názvu) a 

„Členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) obdrží každé 
dva roky dodatečné finanční prostředky stanovené na základě jednorázové částky ve 
výši 6 000 EUR za každou osobu přijatou v rámci humanitárních mechanismů.“

2. část tato slova

pn. 184
1. část celé znění kromě slov: „a) podpora a provádění dodržování mezinárodního práva a 

Listiny základních práv Evropské unie v azylových a migračních politikách a 
opatřeních;“ a „mezinárodním organizacím, nevládním organizacím a sociálním 
partnerům“ (v písmenu b))

2. část tato slova

pn. 216
1. část celé znění kromě písmen c), d) a f) a kromě slov „a akce podporující přijetí ze strany 

přijímající společnosti;“ (v písmenu e)) 
2. část písmena c), d) a f) a slova „a akce podporující přijetí ze strany přijímající 

společnosti;“ (v písmenu e))

ECR, ENF:
pn. 57
1. část celé znění kromě slov: „s organizacemi občanské společnosti a s“ a „a ve třetích 

zemích“
2. část „s organizacemi občanské společnosti a s“
3. část: „a ve třetích zemích“

12. Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I

Zpráva: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh na zamítnutí návrhu Komise

návrh na zamítnutí 
návrhu Komise

210 -

Návrh legislativního aktu
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

výbor +

8 výbor odděl. +

9 výbor odděl. +

16 výbor odděl. +

19 výbor odděl. +

dílč.

1 +

40 výbor

2 +

41 výbor JH + 490, 170, 17

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
oddělené hlasování

42 výbor odděl./E
H

+ 384, 287, 6
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

53 výbor odděl. +

57 výbor odděl. +

58 výbor odděl. +

61 výbor odděl. +

62 výbor odděl. +

64 výbor odděl. +

dílč.

1 +

66 výbor

2 +

73 výbor odděl. +

76 výbor odděl. +

85 výbor odděl. +

92 výbor odděl. +

93 výbor odděl. +

108 výbor odděl. +

dílč.

1 +

2/EH + 349, 306, 16

114 výbor

3 +

146 výbor JH + 535, 117, 23

148 výbor odděl. +

149 výbor odděl. +

150 výbor odděl. +

166 výbor odděl. +

167 výbor odděl. +

169 výbor JH + 513, 151, 12
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

186 výbor JH + 502, 153, 14

197 výbor odděl. +

201 výbor JH + 505, 151, 20

205 výbor odděl. +

čl. 3 § 2 písm. a) 213 ENF -

čl. 4 § 3 písm. a) 214Z ENF -

čl. 4 § 3 písm. b) 215Z ENF -

211Z GUE/NGL -čl. 5 § 3

65 výbor +

77 výbor EH + 361, 311, 4čl. 8 § 6

206 PPE ↓

čl. 23 § 2 216Z ENF -

164 výbor EH + 352, 307, 18příloha II bod 1 písm. 
c)

207 PPE ↓

příloha III bod 1 za 
písm. g)

208 PPE +

příloha III bod 1 písm. 
i)

217Z ENF -

příloha III bod 2 písm. 
h)

218Z ENF -

209 PPE +příloha IV bod 6

192 výbor ↓

odův. 57 212Z ENF -

hlasování: návrh Komise JH + 473, 169, 39

Žádosti o jmenovité hlasování
ENF: pn. 41, 146, 169, 186, 201

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: pn. 41, 42, 53, 108
ENF: pn. 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 167, 
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197, 205

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 40
1. část celé znění kromě slov: „a jako poslední opatření“
2. část tato slova

pn. 66
1. část „Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které 

jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích 
spojených s těmito státy, jsou způsobilé.“

2. část „Pokud jsou mezinárodní organizace účastnící se konsorcia usazeny ve třetí zemi, 
použije se čl. 6 odst. 3.“

pn. 114
1. část „Komise může ve výjimečných případech“ a „rozhodnout o poskytnutí finanční 

pomoci na řešení naléhavých a zvláštních potřeb v případě řádně odůvodněné 
nouzové situace.“

2. část „a jako poslední možnost“
3. část: „Tyto situace mohou být důsledkem naléhavého a výjimečného tlaku, kdy velký či 

nepřiměřený počet státních příslušníků třetích zemí překročil, překračuje nebo se 
očekává, že překročí vnější hranice jednoho nebo více členských států, zejména v 
těch úsecích hranic, kde bylo zjištěno, že úroveň dopadu svou intenzitou ohrožuje 
fungování celého schengenského prostoru nebo v případě jakékoli jiné řádně 
odůvodněné mimořádné situace, která vyžaduje okamžité přijetí opatření na vnějších 
hranicích v působnosti tohoto nařízení. Komise o tomto bez prodlení uvědomí 
Evropský parlament a Radu.“

13. Fond pro vnitřní bezpečnost ***I

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

výbor +

dílč.

1 +

1 výbor

2 +

8 výbor odděl. +

dílč.

1 +

9 výbor

2 +

dílč.

1/JH + 588, 56, 17

11 výbor

2/JH + 539, 59, 36

17 výbor odděl. +

23 výbor JH + 518, 89, 56

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
oddělené hlasování

24 výbor odděl. +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

27 výbor odděl. +

47 výbor JH + 565, 68, 24

dílč.

1/JH + 605, 34, 20

2/JH + 583, 57, 21

3/JH + 528, 99, 30

50 výbor

4/JH + 514, 88, 57

53 výbor odděl. +

54 výbor odděl. +

58 výbor odděl. +

dílč.

1 +

61 výbor

2/EH - 277, 364, 23

68 výbor odděl. +

dílč.

1 +

71 výbor

2 +

77 výbor odděl. +

dílč.

1 +

79 výbor

2 +

93 výbor odděl. +

94 výbor odděl. +

118 výbor JH - 301, 314, 53

124 výbor odděl. +

127 výbor dílč.
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

1 +

2 +

128 výbor JH + 495, 91, 84

dílč.

1 +

129 výbor

2 +

dílč.

1 +

132 výbor

2 +

čl. 13 za § 2 160 PPE +

článek 18 157Z ENF -

čl. 22 § 2 158Z ENF -

155 ENF -odův. 14

12 výbor +

159 PPE EH + 363, 306, 9odův. 37

25 výbor ↓

156Z ENF -odův. 45

31 výbor EH + 362, 238, 72

hlasování: návrh Komise JH + 481, 142, 49

Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL: pn. 11, 23, 47, 50, 128
ENF: pn. 118

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: pn. 25, 31
GUE/NGL: pn. 23, 47, 128
ENF: pn. 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 61
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1. část „Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které 
jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích 
spojených s těmito státy, jsou způsobilé.“

2. část „Pokud jsou mezinárodní organizace účastnící se konsorcia usazeny ve třetí zemi, 
použije se čl. 6 odst. 3.“

GUE/NGL:
pn. 11
1. část celé znění kromě slov: „V krizových situacích a v zájmu prevence vážného ohrožení 

veřejné bezpečnosti, včetně stavu po teroristickém útoku, by měly být akce vedené 
vojenskými silami na území členského státu způsobilé obdržet podporu z fondu.“

2. část tato slova

ENF:
pn. 1
1. část celé znění kromě slov: „za pomoci soukromého sektoru a občanské společnosti“ a 

„intolerance a diskriminace“
2. část tato slova

pn. 9
1. část celé znění kromě slov: „intoleranci a diskriminaci“
2. část tato slova

pn. 71
1. část celé znění kromě slov: „včetně organizací občanské společnosti“
2. část tato slova

pn. 79
1. část celé znění kromě slov: „Úřad evropského veřejného žalobce“ a „mj. s organizacemi 

občanské společnosti.“
2. část tato slova

pn. 127
1. část celé znění kromě slov: „v kombinaci s algoritmy umělé inteligence“
2. část tato slova

pn. 129
1. část celé znění kromě slov: „se zvláštním důrazem na vzdělávání v oblasti základních 

práv, včetně opatření ke zjišťování a předcházení rasismu“
2. část tato slova

pn. 132
1. část celé znění kromě slov: „netolerance a diskriminace“
2. část tato slova

GUE/NGL, ENF:
pn. 50
1. část celé znění kromě slov: „a rasismu“ (§ 3 písm. a)), „včetně občanské společnosti“ (§ 

3 písm. b)) a vypuštění § 4
2. část „a rasismu“ (§ 3 písm. a))
3. část: „včetně občanské společnosti“ (§ 3 písm. b))
4. část: § 4
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14. Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení 
lihovin ***I

Zpráva: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 195 výbor JH + 637, 14, 26

15. Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I

Zpráva: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 6 výbor JH + 585, 39, 55

16. Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v 
návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I

Zpráva: Marian Harkin a Jean Lambert (A8-0161/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

1-11 výbor +

prohlášení Komise 12 výbor +

hlasování: návrh Komise JH + 652, 8, 18

17. Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s 
ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I

Zpráva: Isabella De Monte (A8-0063/2019)
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 10 výbor JH + 623, 35, 21

18. Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na 
vystoupení Spojeného království z Unie ***I

Zpráva: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 18 výbor JH + 653, 21, 5

19. Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení 
Spojeného království z Unie ***I

Návrh nařízení (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za odův. 10 1 výbor +

hlasování: návrh Komise JH + 640, 18, 17

20. Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království 
a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Návrh nařízení (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh na zamítnutí návrhu Komise
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh na zamítnutí 
návrhu Komise

1 JH - 51, 614, 10

Návrh Komise

hlasování: návrh Komise JH + 641, 28, 6

Žádosti o jmenovité hlasování
pn. 1

Různé
Rada z interních procesních důvodů požádala, aby byl do aktu vložen tento bod odůvodnění:
„Vzhledem k potřebě zajistit, ještě před vystoupením Spojeného království z Unie, dostupnost 
podpory z Evropského námořního a rybářského fondu v případě dočasného zastavení rybolovných 
činností pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do vod Spojeného království, 
v případě, že Spojené království neudělí ode dne svého vystoupení z Unie, kterým by mohl být 30. 
březen 2019, přístup do těchto vod, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v 
článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke 
Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii.“

21. Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I

Návrh nařízení (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

celé znění 1OČ1 výbor +

2 38+ poslanců +článek 3

1OČ2 výbor ↓

hlasování: návrh Komise JH + 661, 5, 5

22. Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

Návrh usnesení: B8-0156/2019
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B8-0156/2019
(výbor ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE JH - 300, 368, 11

8 JH + 394, 258, 21za § 2

22 ECR JH - 279, 371, 28

2 PPE JH + 339, 328, 10

dílč.

1 ↓

§ 3

§ původní znění

2 ↓

dílč.

1 +

§ 4 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 5 § původní znění

2 +

za § 3 31 GUE/NGL EH - 138, 516, 21

za § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE JH - 301, 370, 8

§ 9 § původní znění odděl. +

§ 10 § původní znění JH + 604, 56, 14

9 JH - 234, 359, 77za § 15

10 EH + 378, 290, 6

dílč.

1 +

§ 16 § původní znění

2 +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1 +

§ 17 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

2/JH + 570, 98, 9

§ 18 § původní znění

3/JH + 396, 265, 15

za § 19 23 ECR JH - 280, 359, 35

§ 21 § původní znění odděl. +

§ 22 40 ENF -

41 ENF JH - 103, 547, 24

dílč.

1 +

§ 24

§ původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 25 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 26 § původní znění

2 +

za § 27 15 S&D EH - 330, 340, 3

dílč.

1 +

§ 28 § původní znění

2 +

4 PPE JH - 320, 328, 23za § 28

11 JH - 317, 319, 37
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

16 S&D +

12 EH - 309, 358, 8§ 29

24 ECR EH - 306, 363, 5

§ 35 § původní znění odděl. +

§ 36 § původní znění odděl. +

za § 36 13 EH + 362, 287, 24

dílč.

1 +

§ 37 § původní znění

2 +

za § 40 17 S&D +

dílč.

1 +

§ 40 § původní znění

2 +

za § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § původní znění odděl. +

§ 43 § původní znění odděl. +

§ 44 § původní znění odděl. +

za § 44 18 S&D EH + 334, 309, 29

§ 45 § původní znění odděl. +

§ 46 § původní znění odděl. +

dílč.

1 +

2 +

§ 50 § původní znění

3 +

za § 52 25 ECR -

za § 57 14 EH + 385, 276, 8
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 60 34 GUE/NGL EH - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -za § 65

42 ENF JH - 52, 592, 31

5 JH + 366, 290, 11za práv. východ. 14

6 JH + 382, 272, 12

7 JH + 427, 207, 35

19 ECR EH - 298, 367, 8

za odův. A

20 ECR JH - 268, 365, 33

odův. B § původní znění odděl. +

za odův. C 28 GUE/NGL -

odův. E § původní znění odděl. +

37 ENF JH - 63, 537, 72

38 ENF JH - 58, 594, 15

za odův. E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

dílč.

1 +

odův. H

§ původní znění

2 +

dílč.

1 +

odův. I § původní znění

2 +

za odův. K 30 GUE/NGL EH + 363, 306, 6

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 446, 146, 79
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Žádosti o jmenovité hlasování
pn. 4, 5, 6, 7, 8, 9

ECR: pn. 18 (2. a 3. část), 20, 22, 23
PPE: pn. 1, 2, 3, 4; § 10; konečné hlasování
Verts/ALE: pn. 1, 3, 11, 23
ENF: pn. 37, 38, 41, 42

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: odův. B
ECR: § 9, 46; odův. E
ENF: § 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 24
1. část celé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že harmonizovaný rámec pro systémy pro výběr 

mýtného by měl zohledňovat jak emise skleníkových plynů, tak emise znečišťujících 
látek ve vztahu k ekologičnosti vozidel, a to s cílem vyslat jasný a vyvážený signál, 
pokud jde o vývoj nových vozidel;“

2. část tato slova

ENF:
§ 3
1. část celé znění kromě slov: „klima a“
2. část tato slova

§ 4
1. část „znovu zdůrazňuje, že znečištění ovzduší má místní, regionální, celostátní a 

přeshraniční rozměr a vyžaduje přijímání opatření na všech úrovních správy; žádá 
proto posílení přístupu víceúrovňové správy, kdy všichni aktéři přebírají 
odpovědnost za kroky, jež mohou a měly by být na jejich úrovni prováděny; v 
podobném duchu se domnívá, že by se v Evropské komisi měla v mnohem větší 
míře vytvářet politika společnými silami za účasti všech zainteresovaných 
generálních ředitelství;“

2. část „vyjadřuje politování nad tím, že cíle GŘ pro životní prostředí jsou navzdory tomu, 
že má pravomoci ve vztahu k znečišťování ovzduší, často oslabovány politikami a 
zájmy jiných ředitelství;“

§ 5
1. část celé znění kromě slov: „změna klimatu“
2. část tato slova

§ 16
1. část celé znění kromě slov: „a snížení emisí CO2“, „nerozlučně spjatými“ a „osobní 

vozy, dodávky a autobusy s nízkými a nulovými emisemi jsou zásadní jako 
prostředky čisté, energeticky účinné a ekonomicky dostupné mobility pro všechny 
občany a že zrychlení rozvoje masového trhu s těmito vozidly zvýšením jejich 
nabídky v Unii je zásadní pro snížení cen ku prospěchu zákazníků, provozovatelů 
vozových parků, orgánů zadávajících veřejné zakázky a evropské společnosti jako 
celku;“

2. část tato slova

§ 17
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1. část „zdůrazňuje, že je velmi důležité stimulovat trh s elektrickými vozidly a poskytovat 
členským státům doporučení, která je podnítí k zavedení daňových pobídek pro 
vozidla s nulovými a nízkými emisemi;“

2. část „zdůrazňuje, že dostupnost a přístupnost infrastruktury pro nabíjení těchto vozidel, 
včetně soukromých a veřejných budov, v souladu se směrnicí o energetické 
náročnosti budov (směrnice EPBD) a konkurenceschopnost elektrických vozidel 
jsou zásadní pro zvýšení jejich přijatelnosti ze strany spotřebitelů; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby elektřina vyrobená pro elektrická vozidla pocházela z 
udržitelných zdrojů energie; vyzývá v této souvislosti k dlouhodobé evropské 
iniciativě týkající se baterií nové generace;“

§ 18
1. část celé znění kromě slov: „omezení vstupu soukromých vozidel do městských center“
2. část tato slova

§ 25
1. část celé znění kromě slov: „k dekarbonizaci silniční dopravy a“ a „(polo)“
2. část tato slova

§ 26
1. část „vítá závazek několika měst z celé Evropy k „vyčištění“ vozidel veřejné dopravy“
2. část „stanovením požadavků na nákup elektrických autobusů a vyzývá další města, aby 

se řídila příkladem některých evropských členů sítě C40 Cities, kteří podepsali 
„Prohlášení o čistých ulicích bez fosilních paliv“ a dohodli se, že budou od roku 
2025 nakupovat pouze elektrické autobusy a do roku 2030 zajistí vytvoření velkých 
městských oblastí s nulovými emisemi;“

§ 28
1. část „domnívá se, že v současné době existují u vozidel se vznětovým motorem 

technologie splňující normy Euro 6 pro NOx, a to i s ohledem na skutečné provozní 
podmínky“

2. část „ a bez negativního dopadu na emise CO2;“

§ 37
1. část celé znění kromě slov: „oxidu dusného (N2O) a methanu (CH4)“ a „a 40 % emisí 

methanu“
2. část tato slova

§ 40
1. část „upozorňuje na to, že v městských oblastech se na zdravotních problémech 

způsobených znečištěním ovzduší podílejí z 50 % emise amoniaku, protože amoniak 
je klíčovým prekurzorem při vzniku částic;“

2. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby využily reformu společné zemědělské politiky 
EU jako příležitost k boji proti znečištění ovzduší ze zemědělského odvětví;“

odův. H
1. část celé znění kromě slov: „oxidu dusného a methanu“, „a 40 % emisí methanu“ a 

„intenzivní chov dobytka v celosvětovém měřítku produkuje více emisí 
skleníkových plynů než doprava“

2. část tato slova

odův. I
1. část celé znění kromě slov: „v kontextu udržitelného rozvoje“ a „pro zajištění provádění 

cílů udržitelného rozvoje OSN 2030“
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2. část tato slova

ECR, ENF:
§ 18
1. část celé znění kromě slov: „nejrůznějších opatření, která členské státy zavedly k“ a 

„omezení vstupu soukromých vozidel do městských center“
2. část „nejrůznějších opatření, která členské státy zavedly k“
3. část: „omezení vstupu soukromých vozidel do městských center“

§ 50
1. část „vítá závazky nejméně deseti členských států EU ohledně postupného vyřazování 

uhelných elektráren;“
2. část „vyzývá ostatní členské státy EU, aby přestaly používat uhlí jako zdroj energie“
3. část: „nejpozději do roku 2030;“

Různé
Julie Girling (skupina PPE) vzala zpět svůj podpis z návrhu usnesení B8-0156/2019.
Peter Liese (skupina PPE) rovněž podepsal návrh usnesení B8-0156/2019.

23. Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem 
bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

alternativní návrh 
usnesení

1 ENF JH - 60, 583, 25

dílč.

1 +

§ 1 písm. o) § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 1 písm. q) § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 1 písm. s) § původní znění

2 +

§ 1 písm. ae) původní znění + pozměněn ústně

§ 1 písm. ag) § původní znění dílč.
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

1 +

2/EH - 247, 373, 45

hlasování: usnesení (celé znění)
výbor AFET

JH + 489, 148, 30

Žádosti o jmenovité hlasování
ENF: pn. 1

Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
§ 1 písm. o)
1. část celé znění kromě slov: „služeb zasílání zpráv“, „nejen autorů, ale také“ a „a 

zdůrazňuje, že tyto společnosti odpovídají za rychlé odstranění systémových 
falešných zpráv“

2. část tato slova

§ 1 písm. q)
1. část celé znění kromě slov: „zvyšování odpovědnosti na internetu i zajištění lepší 

kontroly totožnosti uživatelů před vstupem na příslušné platformy“
2. část tato slova

§ 1 písm. s)
1. část „pokračovat v rozvoji větší odolnosti na základě přístupů prosazovaných všemi 

vládami a celou společností a v rozvoji větší schopnosti reagovat na hrozby v 
reálném čase, připravovat předběžná a proaktivní opatření a uvažovat o krok napřed, 
a nejen pouze reagovat na útoky, k nimž v oblasti kybernetiky a informatiky již 
došlo, a provádět jejich následnou analýzu; upozorňovat na technický pokrok v této 
oblasti a sdílet příklady osvědčených postupů v podobě opatření, která již přijaly 
jednotlivé členské státy, včetně přezkumu fungování vnitrostátních přístupů 
zavedených členskými státy, a zároveň rozvíjet způsoby podpory úzké spolupráce se 
Spojeným královstvím po brexitu“

2. část „a pracovat ve spolupráci se zpravodajskými službami a spojenci, jako jsou USA 
a Kanada, NATO a Středisko EU pro analýzu zpravodajských informací 
(INTCEN);“

§ 1 písm. ag)
1. část celé znění kromě slov: „v případě potřeby za podpory Eurojustu“
2. část tato slova

Různé
Anna Elżbieta Fotyga (zpravodajka) předložila tento ústní pozměňovací návrh k bodu 1 písm. ae):
„navrhnout Evropské radě, aby byl upřednostňován boj proti dezinformační a nepřátelské 
propagandě, na což budou poskytnuty dostatečné zdroje a nástroje k zabezpečení objektivního 
zpravodajství a šíření informací;“

24. Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem
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Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 1 za písm. k) 8 GUE/NGL JH - 104, 494, 45

§ 1 za písm. n) 9 GUE/NGL JH - 89, 535, 22

za práv. východ. 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL JH - 75, 554, 24za odův. A

3 GUE/NGL JH - 76, 556, 22

4 GUE/NGL JH - 126, 505, 26za odův. D

5 GUE/NGL JH - 130, 504, 22

za odův. G 6 GUE/NGL JH - 83, 554, 21

za odův. K 7 GUE/NGL JH - 130, 511, 20

hlasování: doporučení (celé znění) JH + 540, 73, 34

Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL: pn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro 
kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I

Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

výbor +

pozměňovací návrhy 11 výbor dílč.
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

1 +

2 +

25 výbor odděl. +

48 výbor odděl. +

dílč.

1 +

62 výbor

2 +

159 výbor odděl. +

160 výbor odděl. +

dílč.

1 +

161 výbor

2 +

příslušného výboru – 
oddělené hlasování

168 výbor odděl. +

dílč.

1 +

čl. 2 § 1 za bod 1 183 Verts/ALE

2 +

181Z GUE/NGL JH - 143, 436, 6

dílč.

1 +

čl. 4 § 1 bod 7

184 Verts/ALE

2/EH - 247, 341, 16

187Z GUE/NGL JH - 137, 412, 56

89 výbor +

dílč.

1/EH + 451, 128, 31

čl. 4 § 1 bod 8

185 Verts/ALE

2/EH - 255, 334, 20

čl. 10 § 1 120 výbor dílč.
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

1 +

2 +

188 GUE/NGL -

za odův. 3 181 Verts/ALE JH - 166, 249, 206

za odův. 18 182 Verts/ALE EH - 296, 301, 22

hlasování: návrh Komise JH + 489, 73, 56

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: pn. 181, 186, 187
GUE/NGL: pn. 186, 187

Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL: pn. 25, 48, 159, 160, 168

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 183
1. část celé znění kromě slov: „defenzivní a reaktivní technologie kybernetické obrany“
2. část tato slova

pn. 184
1. část celé znění kromě slov: „přísně omezeny“
2. část tato slova

pn. 185
1. část celé znění kromě slov: „přísně omezeny“
2. část tato slova

GUE/NGL:
pn. 11
1. část celé znění kromě slov: „ale i z Evropského obranného fondu v případě akcí a 

administrativních nákladů spojených s obranou“
2. část tato slova

pn. 62
1. část celé znění kromě slov: „] a přispívat k provádění činností financovaných Evropským 

obranným fondem vytvořeným nařízením (EU) 2019/XXX;“
2. část tato slova

pn. 120
1. část celé znění kromě slov: „pokud jde o projekty, služby a kompetence dvojího užití.“
2. část tato slova

pn. 161
1. část celé znění kromě slov: „Takové úkoly mohou být pokryty z finančních příspěvků 

Evropského obranného fondu.“
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2. část tato slova

26. Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z 
Unie ***I

Zpráva: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 2 výbor JH + 590, 9, 21

27. Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z 
Unie ***I

Zpráva: Karima Delli (A8-0009/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 25 výbor JH + 573, 21, 25

28. Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí ***I

Zpráva: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 117 výbor JH + 596, 16, 7

29. Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického 
zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I

Zpráva: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 7 výbor JH + 552, 25, 43

společné prohlášení 8 výbor +

prohlášení Komise 9 výbor +

30. Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich 
padělání ***I

Zpráva: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 79 výbor JH + 587, 26, 8

31. Námitka podle článku 106: Maximální limity reziduí pro některé látky včetně 
klothianidinu

Návrh usnesení: B8-0138/2019 (požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B8-0138/2019
(výbor ENVI)

hlasování: usnesení 
(celé znění)

JH + 514, 81, 20

Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD, 
Verts/ALE:

konečné hlasování

32. Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-
3)
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Návrh usnesení: B8-0141/2019

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B8-0141/2019
(výbor ENVI)

hlasování: usnesení 
(celé znění)

JH + 442, 160, 20

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

33. Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice (MON-87411-9)

Návrh usnesení: B8-0140/2019

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B8-0140/2019
(výbor ENVI)

hlasování: usnesení 
(celé znění)

JH + 435, 156, 30

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

34. Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 
1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a 
MIR162 × 1507

Návrh usnesení: B8-0142/2019

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B8-0142/2019
(výbor ENVI)

hlasování: usnesení 
(celé znění)

JH + 431, 157, 30

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování
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35. Námitka podle článku 106: Účinné látky včetně thiaklopridu

Návrh usnesení: B8-0139/2019

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B8-0139/2019
(výbor ENVI)

hlasování: usnesení 
(celé znění)

JH + 421, 177, 20

Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD, Verts/ALE: konečné hlasování

36. Zpráva o Turecku za rok 2018

Zpráva: Kati Piri (A8-0091/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

alternativní návrh 
usnesení

16 ENF JH - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL EH - 255, 351, 11

dílč.

1 +

2 +

§ 9 § původní znění

3 +

§ 10 20 S&D +

dílč.

1 +

§ 12 § původní znění

2 +

za § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL EH + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 18 § původní znění odděl. -

dílč.

1/JH - 92, 502, 29

2/JH - 91, 509, 15

3/JH - 115, 486, 14

17 EFDD

4/JH - 88, 492, 37

3 PPE JH - 207, 342, 67

8 GUE/NGL EH - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

dílč.

1/JH + 419, 163, 36

2/JH + 509, 86, 25

§ 21

§ původní znění

3/JH + 509, 89, 20

dílč.

1 -

za § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE EH - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

dílč.

1 +

2 +

§ 22

§ původní znění

3/EH - 292, 327, 5

10 GUE/NGL EH - 256, 348, 19§ 23

§ původní znění JH + 489, 117, 18

§ 26 11 GUE/NGL -
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ původní znění JH + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13Z GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL JH - 116, 496, 11

15 GUE/NGL JH - 101, 512, 9

dílč.

1 +

§ 31

§ původní znění

2/JH + 462, 137, 25

právní východisko 3 § původní znění odděl. +

právní východisko 6 § původní znění odděl. +

právní východisko 17 § původní znění odděl. +

právní východisko 19 § původní znění odděl. +

hlasování: usnesení (celé znění)
výbor AFET

JH + 370, 109, 143

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: § 21
PPE: pn. 3
GUE/NGL: pn. 3, 14, 15; § 23
ENF: § 26; pn. 16
ECR: § 31 (2. část)
S&D, EFDD: pn. 3, 17

Žádosti o oddělené hlasování
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: práv. východiska 3, 6, 17, 19; § 18, 23

Žádosti o dílčí hlasování
EFDD:
pn. 1
1. část „žádá, aby bylo Turecko vyřazeno ze seznamu příjemců NPP II a budoucího NPP III 

a aby bylo vyčleněno financování, které bude zpřístupněno v rámci evropského 
nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) nebo budoucích programů nástroje 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)“

2. část „s cílem poskytovat, bez zásahů vlády, přímou podporu turecké občanské 
společnosti, obráncům lidských práv a novinářům a rozšířit možnosti přímých 
mezilidských kontaktů;“
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pn. 17
1. část „doporučuje s ohledem na veškeré výše uvedené informace, aby Komise a Rada 

Evropské unie v souladu s rámcem pro jednání ukončily jednání s Tureckem o 
přistoupení;“

2. část „žádá Komisi, aby zmrazila finanční prostředky dostupné v současnosti v rámci 
nástroje předvstupní pomoci (NPP II a budoucího NPP III);“

3. část: „podporuje tureckou občanskou společnost, obránce lidských práv a novináře;“
4. část „vyzývá ke zvýšení množství příležitostí k navazování kontaktů mezi lidmi, 

akademickému dialogu, přístupu tureckých studentů na evropské univerzity a 
novinářů k mediálním platformám za účelem ochrany a podpory demokratických 
hodnot a zásad, lidských práv a právního státu; očekává, aniž je dotčen článek 49 
Smlouvy o Evropské unii, že vztah mezi Tureckem a Evropskou unií bude znovu 
definován z hlediska účinného partnerství; zdůrazňuje, že by jakékoliv politické 
vztahy mezi EU a Tureckem měly být založeny na ustanoveních o podmíněnosti 
týkajících se dodržování zásad demokracie, právního státu a základních práv;“

ECR:
§ 31
1. část celé znění kromě slov: „upozorňuje na rámec generálního tajemníka OSN a na jeho 

výzvu k obnovení jednání na základě dohod, jichž bylo již dosaženo v roce 2017 v 
rámci procesu v Crans Montana;“

2. část tato slova

ENF:
§ 9
1. část „vyjadřuje vážné znepokojení nad zmenšujícím se prostorem pro občanskou 

společnost a pro podporu základních práv a svobod; zdůrazňuje, že během 
výjimečného stavu byl zatčen velký počet aktivistů včetně obránců lidských práv a 
že byly opakovaně zakazovány demonstrace; vyzývá Turecko, aby propustilo 
všechny uvězněné obránce lidských práv, novináře a další osoby, které byly 
zadrženy na základě nepodložených obvinění, aby tato obvinění zrušilo a umožnilo 
těmto osobám, aby vykonávaly svou práci, aniž by čelily výhrůžkám nebo 
překážkám za všech okolností; vyzývá Turecko, aby chránilo základní práva všech 
občanů včetně etnických, náboženských a sexuálních menšin; připomíná, že turecké 
právní předpisy týkající se nenávistných projevů nejsou v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; naléhavě vyzývá vládu a parlament Turecké 
republiky, aby přijaly zákon o trestných činech z nenávisti, který může chránit 
všechny příslušníky menšin před fyzickými a verbálními útoky,“

2. část „a aby plnily kodaňská kritéria pro přistupující země, pokud jde o respektování a 
ochranu menšin;“

3. část: „vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily svou ochranu a podporu 
ohrožených obránců lidských práv v Turecku, a to i prostřednictvím grantů 
mimořádné pomoci;“

§ 12
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1. část „vyjadřuje znepokojení nad porušováním lidských práv LGBTI osob, zejména 
opakovanými zákazy pochodů hrdosti a událostí souvisejících s problematikou 
LGBTI v celé zemi, které jsou navzdory zrušení výjimečného stavu stále vydávány, 
a vyzývá k okamžitému zrušení těchto diskriminačních zákazů; vyzývá Turecko, aby 
přijalo odpovídající opatření za účelem předcházení a postihování nenávistných 
projevů a trestných činů zaměřených proti znevýhodněným skupinám, jako jsou 
Romové, syrští uprchlíci a žadatelé o azyl, a vyzývá k trvalému úsilí o zlepšení 
jejich situace; vyzývá Turecko, aby plně provádělo strategický plán integrace Romů 
na období 2016–2021 a věnovalo zvláštní pozornost boji proti nesnášenlivosti vůči 
Romům, zaručilo přístup Romů k cenově dostupnému kvalitnímu bydlení, 
zabezpečilo jejich přístup ke vzdělání, přijalo opatření s cílem bránit předčasnému 
ukončování školní docházky, bojovalo proti segregaci a zvýšilo míru zaměstnanosti 
Romů;“

2. část „bere se znepokojením na vědomí nárůst počtu takzvaných „vražd ze cti“; vyzývá 
Turecko, aby harmonizovalo své vnitrostátní právní předpisy s Istanbulskou 
úmluvou Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám; vyzývá Turecko, aby 
všem občanům zajistilo plnou rovnoprávnost a řešilo problémy, jimž čelí příslušníci 
menšin, zejména v souvislosti se vzděláním a majetkovými právy; připomíná, že je 
důležité plně uplatňovat usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
o ostrovech Imbros a Tenedos, a vyzývá Turecko, aby podpořilo repatriaci rodin 
z této menšiny, které se chtějí na tyto ostrovy vrátit; vítá otevření řecké menšinové 
školy na ostrově Imbros, což představuje pozitivní krok;“

§ 21
1. část „doporučuje s ohledem na veškeré výše uvedené informace, aby Komise a Rada 

Evropské unie v souladu s rámcem pro jednání pozastavily jednání s Tureckem o 
přistoupení; zůstává však i nadále zavázán k demokratickému a politickému dialogu 
s Tureckem;“

2. část „žádá Komisi, aby využívala finanční prostředky dostupné v současnosti v rámci 
nástroje předvstupní pomoci (NPP II a budoucího NPP III) na podporu turecké 
občanské společnosti, obránců lidských práv a novinářů prostřednictvím 
vyhrazeného finančního krytí přímo řízeného EU a aby zvýšila množství příležitostí 
k navazování kontaktů mezi lidmi, akademickému dialogu, přístupu tureckých 
studentů na evropské univerzity a novinářů k mediálním platformám za účelem 
ochrany a podpory demokratických hodnot a zásad, lidských práv a právního státu;“

3. část: „aniž je dotčen článek 49 Smlouvy o Evropské unii, že vztah mezi Tureckem a 
Evropskou unií bude znovu definován z hlediska účinného partnerství; zdůrazňuje, 
že by jakékoliv politické vztahy mezi EU a Tureckem měly být založeny na 
ustanoveních o podmíněnosti týkajících se dodržování zásad demokracie, právního 
státu a základních práv;““

PPE, ENF:
§ 22
1. část „konstatuje, že ačkoli na začátku postupu přistoupení k EU byla v Turecku silná 

motivace přijímat reformy, v oblastech právního státu a lidských práv došlo 
v posledních několika letech k silnému oslabení motivace;“ kromě slov „ačkoli na 
začátku postupu přistoupení k EU byla v Turecku silná motivace přijímat reformy“

2. část „ačkoli na začátku postupu přistoupení k EU byla v Turecku silná motivace přijímat 
reformy“

3. část: „připomíná, že Parlament v době, kdy se turecká vláda zavázala k provádění 
významných reforem, opakovaně vyzýval k otevření kapitoly 23 o soudnictví 
a základních právech a kapitoly 24 o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti;  
vyjadřuje hluboké politování nad tím, že kvůli pokračujícímu blokování Radou 
nebylo možné plně využít nástrojů pro přistoupení;“
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Různé
Neoklis Sylikiotis (skupina GUE/NGL) rovněž podepsal pozměňovací návrhy 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15.

37. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na 
rok 2019

Zpráva: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

18 GUE/NGL JH - 146, 457, 8

19 GUE/NGL JH - 160, 438, 17

20 GUE/NGL JH - 114, 483, 12

21 GUE/NGL JH - 113, 486, 15

22 GUE/NGL JH - 141, 439, 36

23 GUE/NGL JH - 125, 448, 45

24 GUE/NGL JH - 119, 481, 16

25 GUE/NGL JH - 158, 459, 5

za § 1

26 GUE/NGL JH - 69, 536, 16

za § 2 1 S&D EH - 273, 336, 13

za § 3 2 GUE/NGL JH - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL JH - 127, 482, 10

za § 8 11 EFDD JH - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD JH - 171, 413, 31

za § 11 4 GUE/NGL JH - 156, 448, 12

5 GUE/NGL JH - 83, 465, 71za § 14

6 GUE/NGL JH - 168, 442, 10

za § 16 7 GUE/NGL JH - 111, 466, 41

za § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD JH - 96, 460, 65
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 29 3 GUE/NGL JH - 146, 454, 13

§ 29 14 EFDD JH - 140, 424, 51

15 GUE/NGL JH - 103, 497, 19

16 GUE/NGL JH - 137, 469, 11

za odův. A

17 GUE/NGL JH - 88, 505, 26

odův. K 10 EFDD JH - 173, 419, 24

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 387, 186, 50

Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD: pn. 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: pn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti 
a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019

Zpráva: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2 PPE EH - 263, 352, 1

dílč.

1 +

2 +

§ 2

§ původní znění

3/EH - 288, 323, 5

§ 10 § původní znění odděl. +

1 ALDE JH - 237, 358, 23

6 GUE/NGL JH - 276, 321, 23

dílč.

1 +

§ 18

§ původní znění

2/EH - 305, 310, 3
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 21 7 GUE/NGL JH + 365, 221, 32

dílč.

1 +

§ 26 § původní znění

2/EH + 307, 288, 18

§ 32 § původní znění odděl./E
H

+ 322, 288, 3

dílč.

1/JH - 292, 312, 16

3 PPE

2/JH - 283, 319, 16

dílč.

1/JH + 382, 222, 17

§ 40

§ původní znění

2/JH + 311, 298, 9

dílč.

1 +

2/EH + 362, 254, 2

§ 41 § původní znění

3 -

§ 43 4 PPE -

dílč.

1 +

§ 45 § původní znění

2 -

dílč.

1 +

2 -

odův. G § původní znění

3/EH - 296, 318, 1

odův. J 5 GUE/NGL -

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 434, 142, 39
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Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL: pn. 6, 7
S&D: pn. 1 § 40

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 10, 32, 40

Žádosti o dílčí hlasování
ALDE:
§ 2
1. část celé znění kromě slov: „uvnitř regionů i mezi nimi“ a „zdůrazňuje, že hlediska 

zaměstnanosti a sociální hlediska by v rámci postupu při makroekonomické 
nerovnováze měla být kladena na stejnou úroveň s hospodářskými hledisky;“

2. část „uvnitř regionů i mezi nimi“
3. část: „zdůrazňuje, že hlediska zaměstnanosti a sociální hlediska by v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze měla být kladena na stejnou úroveň s 
hospodářskými hledisky;“

§ 40
1. část celé znění kromě slov: „a vyčlenit nezbytné dodatečné veřejné výdaje;“
2. část tato slova

PPE:
§ 18
1. část celé znění kromě slov: „je si vědom toho, že úsporná opatření nepřinesla udržitelné 

řešení těchto problémů;“
2. část tato slova

§ 41
1. část „podotýká, že sociální a zdravotní služby mají v boji proti chudobě a“
2. část „sociálnímu vyloučení zásadní význam, a vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily investice a fiskální prostor k rozvoji těchto služeb, tak aby byly cenově 
dostupné, přístupné a kvalitní;“

3. část: „upozorňuje na to, že nedojde-li k trvalým veřejným investicím do politiky v oblasti 
zdravotnictví a péče, mohlo by v následujících letech dojít ke zvrácení trendu 
prodlužujícího se života;“

§ 45
1. část „připomíná, že roční analýza růstu upřednostňuje řadu oblastí sociálních investic, 

včetně zdravotnictví, systémů dlouhodobé péče a sociálního bydlení; zdůrazňuje, že 
Evropský hospodářský a sociální výbor poukázal na mnohé pozitivní účinky řádně 
dobře naplánovaných, účinných, účelných a do budoucna orientovaných sociálních 
investic,“

2. část „které by neměly být chápány jako pouhé náklady, nýbrž jako investice 
do evropského potenciálu růstu a zaměstnanosti; zdůrazňuje, že k dosažení těchto 
cílů je nutné zajistit prostor pro veřejné výdaje;“

Verts/ALE:
§ 26
1. část celé znění kromě slov: „v procesu tvorby politik“ a „tím, že vytvoří vhodný 

regulační rámec“
2. část tato slova

S&D:
pn. 3
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1. část celé znění kromě slov: „a doplnit zákonný důchod zaměstnaneckými, doplňkovými a 
soukromými systémy;“

2. část tato slova

ALDE, PPE:
odův. G
1. část celé znění kromě slov: „bohužel“ a „(v důsledku hospodářské krize, úsporných 

politik a strukturálních reforem)“
2. část „bohužel“
3. část: „(v důsledku hospodářské krize, úsporných politik a strukturálních reforem)“


