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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
NÚ návrh usnesení
SNÚ společný návrh usnesení
1/20 nízká prahová hodnota (1/20 poslanců)
1/10 střední prahová hodnota (1/10 poslanců)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslanců)
TAJ tajné hlasování
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1. Dohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a 
přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina ***

Doporučení: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: postup 
souhlasu

JH + 444, 128, 74

2. Změna DPH a pravidel pro spotřební daně, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie 
*

Zpráva: Paul Tang (A9-0034/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 528, 78, 61

3. Jmenování člena Účetního dvora – Joëlle Elvingerová 

Zpráva: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: jmenování 
Joëlle Elvingerové

TAJ + 512, 79, 70
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4. Jmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala 

Zpráva: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: jmenování 
Françoise-Rogera 

Cazaly

TAJ + 568, 42, 55

5. Jmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer 

Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: jmenování 
Alexe 

Brenninkmeijera

TAJ + 555, 17, 47

6. Jmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis 

Zpráva: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: jmenování 
Nikolaose Milionise

TAJ + 590, 15, 47
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7. Jmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne 

Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: jmenování 
Klause-Heinera 

Lehneho

TAJ + 497, 130, 32

8. Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC)

Návrhy usnesení: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

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

Návrh usnesení B9-0178/2019
(ECR)

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 128, 497, 40

Návrh usnesení B9-0179/2019
(ID)

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 128, 523, 20

Návrh usnesení B9-0180/2018
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR JH - 210, 417, 42

za § 1 16 ECR JH - 168, 428, 72

dílč.

1/JH + 607, 62, 8

§ 2 § původní znění

2/JH + 505, 148, 17

§ 5 § původní znění JH + 530, 110, 39

dílč.

1/JH + 568, 90, 24

§ 7 § původní znění

2/JH + 566, 78, 35
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 10 17 ECR -

§ 23 § původní znění JH + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR JH - 301, 351, 16

26 ID JH - 129, 497, 53za § 27

27 ID JH - 94, 527, 60

dílč.

1/JH + 668, 6, 6

§ 29 § původní znění

2/JH + 449, 202, 22

dílč.

1/JH + 656, 8, 16

§ 30 § původní znění

2/JH + 533, 124, 21

19Z ECR JH - 184, 437, 54

dílč.

1/JH + 614, 34, 30

§ 31

§ původní znění

2/JH + 481, 154, 43

28 ID JH - 118, 518, 42

29 ID JH - 136, 502, 41

za § 33

30 ID JH - 102, 523, 56

za § 34 20 ECR JH - 311, 349, 15

§ 35 § původní znění JH + 495, 114, 67

za § 35 21 ECR JH - 310, 328, 40

dílč.

1/JH + 572, 50, 58

§ 36 § původní znění

2/JH + 515, 127, 40

dílč.§ 38 § původní znění

1/JH + 626, 41, 14
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 524, 139, 18

za § 38 22 ECR JH - 308, 336, 34

dílč.

1/JH + 656, 4, 20

§ 39 § původní znění

2/JH + 432, 218, 19

dílč.

1/JH + 582, 27, 57

§ 40 § původní znění

2/JH + 443, 156, 70

23 ECR JH - 152, 504, 26

dílč.

1/JH + 567, 89, 20

§ 41

§ původní znění

2/JH + 514, 117, 42

§ 50 § původní znění JH + 517, 105, 55

dílč.

1/JH + 582, 60, 30

§ 61 § původní znění

2/JH + 475, 163, 33

práv. východ. 7 § původní znění JH + 512, 127, 38

práv. východ. 10 § původní znění JH + 615, 40, 23

1 ECR JH - 155, 505, 21

2 ECR JH - 178, 476, 24

3 ECR JH - 196, 468, 14

4 ECR JH - 164, 509, 7

za práv. východ. 12

5 ECR -

6 ECR JH - 133, 464, 74

24 ID JH - 137, 508, 30

za odův. A

25 ID JH - 133, 481, 53
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

odův. C 7 ECR JH - 199, 418, 54

dílč.

1/JH + 643, 7, 8

odův. E § původní znění

2/JH + 437, 220, 19

odův. N 9 ECR JH - 146, 508, 23

10 ECR JH - 312, 357, 9za odův. N

11 ECR JH - 292, 344, 41

8 ECR JH - 199, 471, 10

12 ECR JH - 218, 443, 15

13 ECR JH - 133, 506, 36

za odův. P

14 ECR JH - 168, 492, 15

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 495, 58, 87

Žádosti o jmenovité hlasování
ECR: konečné hlasování B9-0178/2019, B9-0180/2019; pn. 1-4, 6-16, 18-23; § 2, 5, 7, 23, 

29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; práv. východ. 7, 10; bod odův. E

Verts/ALE: § 61
ID: konečné hlasování B9-0179/2019, B9-0180/2019; pn. 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30; §§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40
GUE/NGL: konečné hlasování B9-0180/2019

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: § 5, 23, 31, 40, 50; práv. východ. 7, 10

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 31
1. část „vyzývá členské státy, aby zaručily právo na inkluzivní vzdělávání a zajistily 

mladým lidem ve školách přístup k uceleným a věkově přiměřeným informacím“
2. část „o sexu a sexualitě a k péči o sexuální a reprodukční zdraví, zejména s ohledem na 

opatření přijatá některými zeměmi, které zakazují školám zabývat se sexuální 
orientací a genderovou identitou;“
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§ 40
1. část celé znění kromě slov: „LGBTI děti, děti zahraničních bojovníků, děti ve vazbě, děti 

uvězněných rodičů, děti LGBTI rodičů“
2. část tato slova

ECR:
§ 29
1. část celé znění kromě slov: „rovný“ a „žen a mužů“
2. část tato slova

§ 30
1. část „zdůrazňuje, že inkluzivnost a inovace by měly být hlavními zásadami pro 

vzdělávání a odbornou přípravu v digitálním věku; zastává názor, že digitální 
technologie by neměly posilovat stávající nerovnosti, nýbrž by měly být využívány 
k překlenutí digitální propasti mezi studenty z různých socioekonomických poměrů 
a regionů EU; zdůrazňuje, že přístup založený na inkluzi musí využít plný potenciál 
zdrojů, které poskytují nové digitální technologie, včetně individuálně 
přizpůsobeného vzdělávání a partnerství mezi vzdělávacími institucemi, a že tím 
může umožnit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě osobám ze 
znevýhodněných skupin a osobám s méně příležitostmi“

2. část „a podpořit integraci migrantů a uprchlíků;“

§ 38
1. část „vyjadřuje své znepokojení nad tím, že děti se nadále rodí bez státní příslušnosti, a to 

i v rámci EU, a  nadále zůstávají vyloučeny z přístupu k základním právům, včetně 
zdravotní péče, vzdělávání a sociální ochrany; znovu vyzývá členské státy, aby v 
souladu s mezinárodním právem nalezly řešení problému dětí bez státní příslušnosti 
v EU i mimo ni;“

2. část „vyzývá Komisi, aby podporovala všeobecný přístup k zápisu do knihy narození a 
právo dítěte na získání státní příslušnosti s cílem ukončit riziko, že nebudou mít 
státní příslušnost;“

§ 41
1. část celé znění kromě slov: „na základě pohlaví“
2. část tato slova

§ 61
1. část celé znění kromě slov: „a naléhavě vyzývá členské státy, aby repatriovaly všechny 

evropské děti s přihlédnutím k jejich specifické rodinné situaci a nejlepším zájmům 
dítěte a poskytly nezbytnou podporu pro jejich rehabilitaci a opětovné začlenění;“ 
vyjadřuje politování nad dosavadní nečinností členských států EU v této věci“

2. část tato slova
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odův. E
1. část celé znění kromě slov: „pohlaví, sexuální identity“ a „etnického původu, migračního 

statusu či statusu pobytu;“
2. část tato slova

ID:
§ 36
1. část „zdůrazňuje, že dítě bez doprovodu je především dítětem, které je potenciálně 

ohrožené, a že hlavní zásadou členských států a Evropské unie při zacházení s dětmi 
musí být jejich ochrana, tedy respektování základní zásady nejlepšího zájmu dítěte, 
nikoli přistěhovalecká politika;“

2. část „vyzývá členské státy, aby provedly usnesení Parlamentu ze dne 12. září 2013 o 
situaci nezletilých osob bez doprovodu v EU, a žádá Komisi, aby obnovila svůj 
akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010–2014);“

§ 39
1. část „vyzývá členské státy, aby s každým dítětem zacházely v první řadě jako s dítětem,“
2. část „bez ohledu na jeho sociální či etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, 

schopnosti nebo migrační status;“

ECR, ID:
§ 2
1. část „vyzývá nově zvolenou předsedkyni Komise, aby přijala konkrétní opatření za 

účelem zviditelnění činnosti EU týkající se práv dětí,“
2. část „aby například jmenovala vysoce postaveného veřejného činitele do pozice zástupce 

pro práva dítěte; navrhuje, aby tento zástupce nesl výslovnou a výlučnou 
odpovědnost za děti, aby fungoval jako subjekt, na nějž je možné se obrátit ve všech 
záležitostech a politických oblastech EU souvisejících s dětmi, a aby zajišťoval 
jednotný a koordinovaný přístup k ochraně práv dětí ve všech vnitřních i vnějších 
politikách a opatřeních EU; vyzývá k vytvoření střediska EU na ochranu dětí, které 
by tento účinný a koordinovaný přístup zajišťovalo a účinným a koordinovaným 
způsobem by reagovalo na případy sexuálního zneužívání dětí a všechny formy 
násilí na dětech;“

§ 7
1. část „připomíná, že změna klimatu a environmentální nebezpečí způsobená lidskou 

činností, včetně znečištění ovzduší, endokrinních disruptorů a pesticidů, mají 
škodlivé dopady na děti;“

2. část „vyzývá EU a její členské státy, aby posílily opatření, která by dětem zajistila zdravé 
životní prostředí a v souladu s Pařížskou dohodou by bojovala proti nepříznivým 
účinkům změny klimatu, zejména snižováním emisí skleníkových plynů;“

Různé
Łukasz Kohut (skupina S&D) rovněž podepsal návrh usnesení B9-0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (skupina PPE) rovněž podepsala návrh usnesení B9-0180/2019.
Helmut Geuking (skupina ECR) rovněž podepsal návrh usnesení B9-0178/2019.


