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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. Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku

Návrhy uznesení: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID HPM - 159, 471, 28od odseku 3

2 ID HPM - 135, 463, 67

od odseku 4 3 ID HPM - 140, 484, 37

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID: PN 1, 2, 3
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2. Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera

Návrhy uznesení: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

ods. 1 ods. pôvodný text HPM + 616, 29, 18

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 382, 243, 42

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D: ods. 1
PPE: vote final RC-B9-0200/2019

Žiadosti o oddelené hlasovanie
S&D: ods. 1
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3. Haiti

Návrhy uznesení: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz 
vysokokvalitného hovädzieho mäsa (uznesenie)  ***

Odporúčanie: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

hlasovanie: postup 
súhlasu

HPM + 457, 140, 71
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5. Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz 
vysokokvalitného hovädzieho mäsa (uznesenie)

Správa: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 1 1 GUE/NGL -

ods. 2 2 GUE/NGL -

ods. 3 3 GUE/NGL HPM - 190, 462, 16

od odseku 4 4 GUE/NGL HPM - 242, 403, 20

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 459, 145, 66

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL PN 3, 4

Iné
Helmut Scholz (skupina GUE/NGL) tiež podpísal PN 1 až 4.



P9_PV(2019)11-28(VOT)_SK.docx 7 PE 644.716

6. Situácia v Bolívii

Návrhy uznesení: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

po odsek 1 1 GUE/NGL HPM - 110, 474, 87

ods. 3 2 GUE/NGL HPM - 270, 377, 24

od odseku 3 3 GUE/NGL HPM - 144, 490, 36

od odseku 4 9 Verts/ALE -

od odseku 8 4 GUE/NGL HPM - 161, 491, 16

odôvodnenie D 5V Verts/ALE -

odôvodnenie G 6 Verts/ALE -

odôvodnenie H 7V Verts/ALE EH - 263, 343, 66

odôvodnenie K 8 Verts/ALE -

od odôvodnenia K 10 Verts/ALE -

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 425, 132, 109

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL: PN 1, 2, 3, 4 záverečné hlasovanie RC-B9-0187/2019
PPE: záverečné hlasovanie RC-B9-0187/2019
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7. Naliehavá situácia v oblasti klímy a životného prostredia

Návrhy uznesení: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-
0218/2019, B9-0220/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Názov 10 PPE EH - 238, 412, 20

HPČ

1/HPM - 101, 560, 9

7 poslanci

2/HPM - 95, 563, 9

11 ID HPM - 124, 538, 3

9 PPE EH - 227, 418, 21

HPČ

1/HPM + 374, 269, 23

ods. 1

ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1/HPM - 101, 555, 15

16 ECR

2/HPM ↓

15 GUE/NGL HPM - 148, 514, 9

HPČ

1/HPM + 609, 59, 6

2/HPM + 543, 119, 8

3/HPM + 532, 122, 15

ods. 2

ods. pôvodný text

4/HPM + 465, 192, 16

HPČ

1/HPM + 491, 165, 17

od odseku 2 17 ECR

2/HPM + 405, 219, 41
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 352, 303, 5

od odseku 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM - 155, 507, 8

od odseku 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM - 260, 394, 16

od odseku 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM - 158, 495, 21

HPČ

1 +

citácia 4 ods. pôvodný text

2 +

od citácie 5 6 Poslanci HPM - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -Odôvodnenie A

ods. pôvodný text OH +

4 Renew +Odôvodnenie B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

odôvodnenie C

8 PPE -

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 429, 225, 19

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0209/2019 Renew HPM ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE HPM ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID HPM ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL: záverečné hlasovanie RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: PN 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; záverečné hlasovanie RC-B9-0209/2019, záverečné 

hlasovanie B9-0209/2019, záverečné hlasovanie B9-0211/2019
ECR: PN 7, 16, 17
ID: odseky 1 (prvá časť), 2 PN 6, 11 záverečné hlasovanie RC-B9-0209/2019, záverečné 

hlasovanie B9-0218/2019

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odôvodnenie A

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
PN 7
1. časť „pripomína, že zmena klímy je jednou z mnohých výziev, ktorým ľudstvo čelí, a že 

všetky štáty a zainteresované strany na celom svete musia urobiť všetko, čo je v ich 
silách, na jej vedecké zmeranie, aby politika, a najmä výdavky, boli založené na 
zistiteľných skutočnostiach, a nie na apokalyptických alebo nespoľahlivých 
modeloch; zdôrazňuje, že neexistuje žiadny vedecký konsenzus o tom, aký 
percentuálny podiel zmeny klímy je antropogénny a aké percento je prirodzené;“

2. časť: „konštatuje, že globálne teploty rastú oveľa pomalšie, než sa predpokladalo, a preto 
neexistuje žiadny núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia;“

PN 16
1. časť text ako celok okrem slov: „urýchlene“, „a vykonala“ a „nulovej bilancie emisií do 

roku 2050“
2. časť: tieto slová

ods. 1
1. časť „vyhlasuje núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia;“
2. časť: „vyzýva Komisiu, členské štáty a všetkých globálnych aktérov, aby urýchlene prijali 

konkrétne opatrenia potrebné na boj proti tejto hrozbe a jej potlačenie, kým nebude 
neskoro, a deklaruje svoj vlastný záväzok prijať takéto opatrenia;“

citácia 4
1. časť text ako celok okrem slov: „najnovšie a najkomplexnejšie vedecké dôkazy o 

škodlivých účinkoch zmeny klímy podrobne popísané v“
2. časť: tieto slová

PPE, ID:
PN 17
1. časť „uznáva svoju inštitucionálnu zodpovednosť za znižovanie svojej uhlíkovej stopy; 

„navrhuje prijať vlastné opatrenia na znižovanie emisií vrátane nahradenia vozidiel 
svojho vozového parku vozidlami s nulovými emisiami“

2. časť: „a vyzýva všetky členské štáty, aby sa dohodli na jedinom sídle Európskeho 
parlamentu;“
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ods. 2
1. časť „naliehavo vyzýva novú Komisiu, aby v plnej miere posúdila vplyv všetkých 

legislatívnych a rozpočtových návrhov na životné prostredie“ okrem: „klímu a“
2. časť: „klímu a“
3. časť „a zabezpečila, aby boli všetky v plnom súlade s cieľom obmedziť globálne 

otepľovanie na menej ako 1,5 °C“
4. časť: „a aby neprispievali k strate biodiverzity;“

8. Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25)

Návrh uznesenia: B9-0174/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0174/2019
(výbor ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

po odsek 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM - 175, 259, 234

51 GUE/NGL HPM - 123, 534, 13

HPČ

1 +

ods. 1

ods. pôvodný text

2/HPM + 606, 55, 8

od odseku 3 52 GUE/NGL HPM + 420, 231, 19

HPČ

1/HPM + 548, 74, 48

2 +

ods. 9 ods. pôvodný text

3 +

HPČ

1/HPM + 537, 119, 15

ods. 14 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 20 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

43 ECR EH - 294, 367, 9

HPČ

1 +

ods. 21

ods. pôvodný text

2 +

ods. 22 44 ECR HPM - 151, 492, 32

45 ECR HPM - 243, 407, 19

HPČ

1/HPM - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE HPM - 154, 402, 115

19 PPE HPM - 199, 447, 25

HPČ

1/HPM + 520, 135, 13

ods. 23

ods. pôvodný text

2/HPM + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE HPM - 151, 398, 120

20 PPE HPM - 185, 452, 32

ods. 24

ods. pôvodný text HPM + 388, 271, 9

ods. 25 21 PPE EH + 352, 309, 7

HPČ

1/HPM + 634, 27, 8

ods. 26 ods. pôvodný text

2 +

ods. 27 ods. pôvodný text HPM + 540, 108, 21

HPČ

1 +

ods. 28 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

55 GUE/NGL -ods. 32

ods. pôvodný text OH/EH + 374, 277, 21

ods. 33 ods. pôvodný text HPM + 363, 287, 20

ods. 34 56 GUE/NGL -

ods. 35 57 GUE/NGL HPM - 280, 375, 12

58 GUE/NGL HPM - 261, 388, 16od odseku 35

59 GUE/NGL EH - 263, 386, 11

ods. 36 46 ECR -

od odseku 39 22 PPE HPM + 356, 298, 17

ods. 40 60 GUE/NGL EH + 549, 98, 21

ods. 42 61 GUE/NGL -

37 PPE EH - 260, 396, 17

HPČ

1/HPM + 375, 280, 12

ods. 45

ods. pôvodný text

2 +

ods. 46 62 GUE/NGL HPM - 137, 482, 47

HPČ

1/HPM + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/HPM - 222, 419, 23

HPČ

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

HPČ

1/HPM ↓

ods. 52

ods. pôvodný text

2/HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3/HPM ↓

4/HPM ↓

5/HPM ↓

6/HPM ↓

4 Verts/ALE HPM + 343, 306, 7od odseku 52

64 GUE/NGL EH - 125, 536, 5

65 GUE/NGL EH + 336, 314, 6

HPČ

1 ↓

ods. 53

ods. pôvodný text

2 ↓

23 PPE -od odseku 53

47 ECR HPM - 312, 331, 22

ods. 54 ods. pôvodný text OH +

38 Poslanci HPM + 322, 298, 45ods. 56

ods. pôvodný text HPM ↓

HPČ

1/EH + 587, 55, 9

ods. 58 ods. pôvodný text

2/EH - 305, 342, 18

ods. 61 48 ECR HPM - 235, 368, 58

66 GUE/NGL EH - 269, 381, 19

HPČ

1/HPM + 519, 122, 19

2 +

ods. 62

ods. pôvodný text

3 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 64 ods. pôvodný text OH +

24 PPE EH + 341, 314, 11

HPČ

1/HPM + 428, 207, 31

25 PPE

2/HPM - 272, 354, 36

od odseku 64

67 GUE/NGL HPM - 104, 430, 128

HPČ

1/HPM - 262, 394, 9

12rev=
26=

poslanci
PPE

2/HPM - 177, 459, 24

49 ECR -

ods. 65

ods. pôvodný text OH +

13=
27=

poslanci
PPE

HPM - 266, 360, 40ods. 66

ods. pôvodný text OH +

5 Verts/ALE +

14=
28=

poslanci
PPE

-

15=
29=

poslanci
PPE

-

od odseku 66

16=
30=

poslanci
PPE

-

ods. 67 31V PPE HPM - 140, 463, 57

od odseku 67 6 Verts/ALE HPM + 487, 136, 40

9 Verts/ALE HPM + 366, 256, 38

32 PPE HPM - 119, 502, 36

HPČ

1 ↓

ods. 68

ods. pôvodný text

2 ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3 ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

34 PPE -

HPČ

1 +

ods. 69

ods. pôvodný text

2/EH + 364, 280, 13

HPČ

1/EH + 341, 308, 10

od odseku 69 18=
35=

poslanci
PPE

2/EH - 222, 404, 25

HPČ

1/HPM - 165, 474, 21

ods. 70 68 GUE/NGL

2 -

ods. 71 69 GUE/NGL -

36 PPE EH + 305, 293, 54ods. 72

50 ECR ↓

ods. 73 70 GUE/NGL EH + 429, 198, 18

ods. 75 7V Verts/ALE HPM - 167, 477, 17

ods. 76 8V Verts/ALE -

HPČ

1 +

ods. 77 ods. pôvodný text

2/EH + 364, 284, 9

HPČ

1 +

ods. 78 ods. pôvodný text

2/HPM + 611, 40, 8
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 80 ods. pôvodný text

2/HPM + 538, 76, 42

HPČ

1 +

ods. 82 ods. pôvodný text

2/HPM + 526, 122, 8

ods. 83 ods. pôvodný text OH +

ods. 90 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 91 ods. pôvodný text

2 +

ods. 113 71 GUE/NGL -

od odseku 114 72 GUE/NGL HPM - 100, 481, 77

ods. 115 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 116 ods. pôvodný text

2/HPM + 528, 88, 41

HPČ

1 +

ods. 118 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

citácia 18 39 ECR EH + 415, 194, 44

Odôvodnenie B 40 ECR -

odôvodnenie C 41 ECR -

Odôvodnenie I ods. pôvodný text OH +

odôvodnenie K ods. pôvodný text HPM + 481, 148, 25

HPČ

1/EH - 122, 520, 10

Odôvodnenie L 42 ECR

2 -

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 430, 190, 34

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: PN 19, 20, 22, 25, 38; odseky 27, 52, 56
S&D: PN 11
GUE/NGL: PN 51, 52, 53 (prvá časť), 57, 58, 62, 67, 68 (prvá časť), 72
ID: odseky 1 (druhá časť), 9 (prvá časť), 14 (prvá časť), 23, 26 (prvá časť), 33, 45 (prvá 

časť), 52 (tretia časť), 56, 62 (prvá časť), 78 (druhá časť), 80 (druhá časť), 82 (druhá 
časť), 116 (druhá časť); odôvodnenie K; záverečné hlasovanie

ECR: PN 38, 44, 45, 47; odseky 24, 56
Verts/ALE: PN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; ods. 56 záverečné hlasovanie

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: odseky 27, 33, 56, 65, 66
Poslanci: odseky 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; odôvodnenie I
Renew: ods. 56
GUE/NGL: odseky 64, 83, 90; odôvodnenie K
ECR: ods. 27

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 3
1. časť text ako celok okrem slov: “vyjadruje však poľutovanie nad tým, že jej revidovaná 

úverová politika v oblasti energetiky stále umožňuje investovať do infraštruktúry pre 
tzv. nízkouhlíkové plyny bez jasných a konkrétnych environmentálnych záruk;“

2. časť: tieto slová

PN 10
1. časť text ako celok okrem slov: „do roku 2021 ukončí podporu projektov v oblasti 

fosílnych palív a všetky jej finančné aktivity sa do roku 2020 zosúladia so zásadami 
a cieľmi Parížskej dohody;“

2. časť: tieto slová
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PN 18=35=
1. časť „Naliehavo vyzýva na zvýšenie financovania výskumu a zavádzania alternatívnych 

palív na trh.“
2. časť: „Konštatuje, že stimulácia prístupu na trh a používania alternatívnych palív by mali 

mať vždy prednosť pred ďalším zdaňovaním palív;“

PN 42
1. časť “keďže zmena klímy neúmerne postihuje rozvojové krajiny, ktoré pritom ale emitujú 

viac CO2 ako rozvinuté krajiny;“
2. časť: „keďže binárne rozlišovanie na „rozvinuté“ a „rozvojové“ krajiny (uvedené v 

prílohe I/neuvedené v prílohe I) už nie je v rámci mnohostranných opatrení v oblasti 
klímy odôvodnené;“

ods. 77
1. časť text ako celok okrem slov: „do roku 2020“
2. časť: tieto slová

Poslanci
ods. 23
1. časť text ako celok okrem slov: „NDC“, „o cieľ pre celé hospodárstvo spočívajúci 

v znížení domácich emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % v porovnaní 
s úrovňami z roku 1990;“

2. časť: tieto slová

ods. 28
1. časť „domnieva sa, že by sa malo pokračovať v práci na vývoji spoľahlivého modelu 

merania klimatického vplyvu na základe spotreby;“
2. časť: „berie na vedomie záver hĺbkovej analýzy Komisie o tom, že snahy EÚ o zníženie 

emisií z jej výroby sú do určitej miery vyrovnávané dovozom tovaru s vyššou 
uhlíkovou stopou, ale EÚ napriek tomu významne prispela k zníženiu emisií v iných 
krajinách kvôli zvýšenému obchodnému toku a vyššej uhlíkovej efektívnosti svojho 
vývozu;“

ods. 118
1. časť „domnieva sa, že by mal byť neoddeliteľnou súčasťou delegácie EÚ, pretože musí 

dať súhlas na uzatvorenie medzinárodných dohôd a ako spoluzákonodarca zohráva 
ústrednú úlohu pri domácom vykonávaní Parížskej dohody;“

2. časť: „očakáva preto, že sa bude môcť zúčastniť na koordinačných stretnutiach EÚ na 
konferencii COP 25 v Madride a že sa mu zaručí prístup ku všetkým prípravným 
dokumentom od okamihu začatia rokovaní;“

GUE/NGL
PN 53
1. časť „podporuje aktualizáciu NDC Európskej únie;“
2. časť: „domnieva sa, že by sa to malo urobiť a zároveň zakotviť do práva EÚ cieľ 

dosiahnuť klimatickú neutralitu čo najskôr, ideálne do roku 2040 a najneskôr do 
roku 2050; vyzýva iné svetové ekonomiky, aby aktualizovali svoje NDC s cieľom 
dosiahnuť globálne účinky;“
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PN 68
1. časť „pripomína, že 23 % celosvetových emisií skleníkových plynov pochádza z 

poľnohospodárstva a 80 % odlesňovania vo svete súvisí s poľnohospodárstvom; 
zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia dostatočnej výživy pre rastúcu svetovú 
populáciu sú potrebné investície do agroekologického poľnohospodárstva, ako aj 
udržateľné systémy výroby a spotreby; zdôrazňuje, že samotná efektívnosť 
nepredstavuje primeranú stratégiu dekarbonizácie odvetvia poľnohospodárstva;“

2. časť: „vyzýva všetky zmluvné strany, aby aktívne podporovali zdravé a udržateľné 
stravovanie;“

ods. 21
1. časť „zdôrazňuje význam ambicióznej a inkluzívnej politiky EÚ v oblasti klímy, aby 

pôsobila ako dôveryhodný a spoľahlivý partner na celosvetovej úrovni, a zachovania 
si celosvetového vedúceho postavenia v oblasti klímy;“

2. časť: „preto zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ investovala do výskumu a priemyselne 
využiteľných inovácií a v tejto oblasti výrazne pokročila;“

ID:
ods. 1
1. časť text ako celok okrem slov: „a že všetky štáty a subjekty na celom svete musia 

vynaložiť maximálne úsilie na boj s týmto javom“
2. časť: tieto slová

ods. 14
1. časť „zdôrazňuje, že súčasná úroveň ambície NDC by sa musela zvýšiť päťnásobne, aby 

sa neprekročila hraničná hodnota 1,5 °C;“
2. časť: „zdôrazňuje, že táto globálna ambícia je aj naďalej technicky možná a priniesla by 

mnohé vedľajšie prínosy pre životné prostredie a verejné zdravie;“

ods. 26
1. časť „zdôrazňuje, že všetky politiky v oblasti klímy by sa mali vykonávať v súlade so 

zásadou spravodlivej transformácie a v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou 
a so sociálnymi partnermi;“

2. časť: „domnieva sa preto, že silnejšie sociálne partnerstvá a zapojenie občianskej 
spoločnosti na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ majú zásadný význam pre 
dosiahnutie klimatickej neutrality naprieč všetkými sektormi spoločnosti 
spravodlivým, inkluzívnym a sociálne udržateľným spôsobom; zastáva názor, že 
riešenia blízke prírode a obnova a ochrana ekosystémov a biologickej diverzity sú 
nevyhnutné na umožnenie zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu;“

ods. 45
1. časť „opakuje, že SPP by už nemala poskytovať dotácie na činnosti, ktoré sú škodlivé pre 

životné prostredie a klímu“
2. časť: „vrátane odvodňovania rašelinísk a nadmerného odberu vody na zavlažovanie, ani 

by nemala penalizovať výskyt stromov v poľnohospodárskych oblastiach;“
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ods. 78
1. časť „víta nadobudnutie platnosti Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu; 

domnieva sa, že tým by EÚ mala dostať nový impulz na rýchlu revíziu nariadenia o 
fluórovaných skleníkových plynoch s cieľom riešiť známe nedostatky, ktoré 
ohrozujú ambície EÚ v oblasti klímy, ako je nezákonné obchodovanie s neúplne 
fluórovaným uhľovodíkom a nedostatočné opatrenia proti využívaniu fluoridu 
sírového (SF6);“

2. časť: „a nedostatočné opatrenia proti využívaniu fluoridu sírového (SF6);“

ods. 80
1. časť text ako celok okrem slov: „a ukázať svetu, že priemysel a klimatická neutralita nie 

sú nezlučiteľné;“
2. časť: tieto slová

ods. 82
1. časť Text ako celok okrem: „a právnych predpisov EÚ v oblasti klímy“
2. časť: tieto slová

ods. 116
1. časť text ako celok okrem slov: „preto opätovne vyjadruje poľutovanie nad oznámením 

amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty majú v úmysle odstúpiť 
od Parížskej dohody;“

2. časť: tieto slová

ECR:
ods. 20
1. časť „víta vytvorenie Aliancie proti zmene klímy na samite OSN o opatreniach v oblasti 

klímy v roku 2019, ktorá zahŕňa 59 zmluvných strán UNFCCC, ktoré avizovali svoj 
zámer predložiť zvýšené NDC do roku 2020, ako sa stanovuje v Parížskej dohode, a 
65 zmluvných strán vrátane Únie, ktoré pracujú na dosiahnutí nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov“

2. časť: „do roku 2050;“ „vyjadruje však poľutovanie nad tým, že napriek požiadavkám 
Európskeho parlamentu nie všetky členské štáty EÚ boli pripravené podporiť 
zvýšenie ambicióznosti vnútroštátne stanovených príspevkov EÚ;“
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ods. 53
1. časť „zdôrazňuje význam spravodlivého prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo 

a potrebu predvídavého a participatívneho prístupu s cieľom zabezpečiť, aby 
občania mali z tohto prechodu prospech, a podporiť najzraniteľnejšie regióny a 
komunity; považuje vytvorenie fondu pre spravodlivú transformáciu za jeden z 
nástrojov na úrovni EÚ, ktorý možno použiť a ktorým sa zaručí inkluzívny a 
informovaný prechod pre ľudí a regióny v EÚ, ktoré sú najviac postihnuté 
dekarbonizáciou, ako sú regióny ťažby uhlia, ktorých sa tento prechod týka; uznáva, 
že samotné kompenzačné fondy nezaručujú spravodlivý prechod a že komplexná 
stratégia EÚ pre rozvoj a modernizáciu daných regiónov EÚ a podporu pre tie, ktoré 
sú v popredí prechodu, by mala byť jadrom každej politiky prechodu; domnieva sa, 
že transformácia EÚ v súvislosti so zmenou klímy musí byť udržateľná z 
ekologického, hospodárskeho a sociálneho hľadiska; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
v tejto súvislosti zaviedli primerané politiky a financovanie“

2. časť: „ktoré budú podmienené jasnými, dôveryhodnými a vykonateľnými krátkodobými a 
dlhodobejšími záväzkami príslušných členských štátov v oblasti dekarbonizácie v 
rámci celého hospodárstva, a to aj tým, že do svojich konečných NECP zahrnú 
konkrétne politiky zamerané na postupné ukončenie využívania uhlia v časovom 
rámci, ktorý bude v súlade so záväzkom EÚ udržať globálne otepľovanie v súlade s 
dlhodobými cieľmi Parížskej dohody a s cieľom klimatickej neutrality do roku 
2050;“
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ods. 91
1. časť „pripomína, že prioritizácia energetickej efektívnosti, najmä prostredníctvom 

vykonávania zásady prvoradosti energetickej efektívnosti, a globálneho vedúceho 
postavenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie sú dva hlavné ciele energetickej 
únie EÚ; zdôrazňuje, že cieľ EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov pre rok 
2030 bol stanovený na 32 % alebo viac a jej cieľ energetickej efektívnosti bol 
stanovený na 32,5 % alebo viac;“

2. časť: „zdôrazňuje, že tieto ciele – hoci vedú k väčšiemu zníženiu emisií skleníkových 
plynov, než sa predtým predpokladalo – nie sú v súlade so znížením o 50 až 55 %, 
ktoré navrhla novo zvolená predsedníčka Komisie alebo s cieľom obmedziť globálne 
otepľovanie na 1,5 %; vyzýva Komisiu a Radu, aby určili, aké ďalšie úsilie bude 
potrebné na podporu energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v 
súlade s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov; vyzýva na celosvetovú 
podporu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a včasné zavádzanie energie z 
obnoviteľných zdrojov;“

Verts/ALE:
PN 25
1. časť „berie na vedomie vyhlásenie novozvolenej predsedníčky Komisie Ursuly von der 

Leyenovej, že ETS sa rozšíri na odvetvia, na ktoré sa zatiaľ systém obchodovania 
EÚ nevzťahuje; odmieta priame začlenenie do systému EÚ na obchodovanie s 
emisiami;“

2. časť: „žiada Komisiu, aby Parlamentu a Rade predložila správu s posúdením vplyvu pre 
oddelený systém obchodovania s emisiami pre tieto odvetvia; osobitne zdôrazňuje, 
že systém stanovovania cien CO2 by nemal nahrádzať ani oslabovať existujúce 
opatrenia, ako sú normy CO2 pre osobné a nákladné vozidlá či nariadenie o 
opatreniach v oblasti klímy, ale mal by dopĺňať existujúce právne predpisy s cieľom 
posilniť ambíciu EÚ v oblasti klímy v rámci súboru politík, ako to uviedol 
novozvolený podpredseda Frans Timmermans počas svojho vypočutia v 
Parlamente;“

PPE, Verts/ALE:
PN 12rev=26=
1. časť celý text okrem nahradenia slov: „úplne dekarbonizovať najneskôr do roku 2050;“ 

slovami „zotrvať na svojej súčasnej ambicióznej ceste znižovania emisií;“
2. časť: nahradenie slov „úplne dekarbonizovať najneskôr do roku 2050;“ slovami „zotrvať 

na svojej súčasnej ambicióznej ceste znižovania emisií;“

PPE, poslanci
ods. 68
1. časť text ako celok okrem slov: „pripomína, že emisie CO2 z lodnej dopravy sa do roku 

2050 podľa prognózy zvýšia o 50 až 250 %;“ „pred rokom 2023“, „okamžite“, 
„povinné“, „čo najskôr navrhla dodatočné opatrenia EÚ“, „začlenenie námorného 
sektora do ETS a“

2. časť: „pripomína, že emisie CO2 z lodnej dopravy sa do roku 2050 podľa prognózy zvýšia 
o 50 až 250 %;“

3. časť „pred rokom 2023“
4. časť: „okamžite“
5. časť: „povinné“
6. časť: „2050 čo najskôr navrhla dodatočné opatrenia EÚ“, „začlenenie námorného sektora 

do ETS a“

ods. 69
1. časť text ako celok okrem slov: „a ekologických lodí s ekologickými prvkami“
2. časť: tieto slová
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PPE, poslanci, ID, ECR:
ods. 52
1. časť text ako celok okrem slov: „vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila preskúmanie 

investícií EÚ z hľadiska klímy a biodiverzity a v náležitých prípadoch predložila 
harmonizované a záväzné pravidlá;“ „vyzýva Komisiu zabezpečiť, aby budúci 
viacročný finančný rámec (VFR) bol v plnom súlade s Parížskou dohodou a aby 
žiadne výdavky neboli v rozpore s touto dohodou;“ „zdôrazňuje význam dopĺňania 
Zeleného klimatického fondu a nabáda členské štáty, aby aspoň zdvojnásobili svoje 
príspevky na počiatočnú mobilizáciu zdrojov;“ „vyzýva Európsku investičnú banku, 
aby rýchlo ukončila poskytovanie úverov na projekty v oblasti fosílnych palív s 
výnimkou prípadu, keď sa používa plyn, v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi 
energie, ako premosťujúca technológia na nahradenie uhlia, ak neexistujú žiadne iné 
alternatívy, keď sú zavedené záruky na zamedzenie účinkom tzv. pasce a keď sú 
prijaté opatrenia na zabezpečenie toho, aby cesta znižovania emisií zostala v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody;“

2. časť: „vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila preskúmanie investícií EÚ z hľadiska klímy 
a biodiverzity a v náležitých prípadoch predložila harmonizované a záväzné 
pravidlá;“

3. časť „vyzýva Komisiu zabezpečiť, aby budúci viacročný finančný rámec (VFR) bol v 
plnom súlade s Parížskou dohodou a aby žiadne výdavky neboli v rozpore s touto 
dohodou;“

4. časť: „zdôrazňuje význam dopĺňania Zeleného klimatického fondu a nabáda členské štáty, 
aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky na počiatočnú mobilizáciu zdrojov;“

5. časť: „vyzýva Európsku investičnú banku, aby rýchlo ukončila poskytovanie úverov na 
projekty v oblasti fosílnych palív s výnimkou prípadu, keď sa používa plyn, v 
kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie, ako premosťujúca technológia na 
nahradenie uhlia“

6. časť: „ak neexistujú žiadne iné alternatívy, keď sú zavedené záruky na zamedzenie 
účinkom tzv. pasce a keď sú prijaté opatrenia na zabezpečenie toho, aby cesta 
znižovania emisií zostala v súlade s cieľmi Parížskej dohody;“

PPE, Renew:
ods. 58
1. časť „pripomína zmluvným stranám, že treba vyčleniť dostatočné zdroje na prechod od 

záväzkov k činom a na vykonávanie opatrení nevyhnutných na dosiahnutie cieľov 
Parížskej dohody; podporuje rastúci impulz pre zavedenie mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ na účely dovozu do EÚ s cieľom vytvoriť 
rovnaké podmienky pre medzinárodný obchod a zabrániť úniku uhlíka;“

2. časť: „vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr zaviedli spravodlivý a 
progresívny systém zdaňovanie uhlíka;“

ID, ECR:
ods. 9
1. časť „zdôrazňuje, že osobitná správa IPCC o náraste teploty o 1,5 °C je 

najkomplexnejším a najaktuálnejším vedeckým hodnotením spôsobov zmierňovania 
zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou;“
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2. časť: „zdôrazňuje, že podľa uvedenej správy si dobrá šanca udržať do roku 2100 globálny 
nárast teploty na hodnote nižšej ako 1,5 °C so žiadnym alebo obmedzeným 
prekročením vyžaduje dosiahnuť nulovú bilanciu globálnych emisií skleníkových 
plynov najneskôr do roku 2067 a obmedziť ročné globálne emisie skleníkových 
plynov do roku 2030 na maximálne 27,4 Gt ekvivalentu CO2 ročne; zdôrazňuje, že 
vzhľadom na tieto zistenia a v súlade s Parížskou dohodou sa EÚ ako svetový líder a 
spolu s ostatnými hlavnými svetovými ekonomikami musia usilovať o dosiahnutie 
nulovej bilancie emisií skleníkových plynov čo najskôr, najneskôr však do roku 
2050;“

3. časť „najneskôr však do roku 2050“

poslanci, ID:
ods. 62
1. časť „zdôrazňuje, že 80 % osôb vysídlených v dôsledku zmeny klímy sú ženy a deti“
2. časť: „ktoré sú vo všeobecnosti viac ovplyvnené zmenou klímy než muži a znášajú aj 

väčšiu záťaž, napriek tomu, že sa až tak nezapájajú do kľúčového rozhodovania o 
opatreniach v oblasti klímy; zdôrazňuje preto, že posilnenie postavenia všetkých 
marginalizovaných pohlaví, ako aj ich úplná a rovnaká účasť a vedúce postavenie na 
medzinárodných fórach, ako je UNFCCC, a ich zapojenie do vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych opatrení v oblasti klímy sú nevyhnutné pre úspech a 
účinnosť takýchto opatrení“

3. časť „domnieva sa, že EÚ a členské štáty by mali plne podporovať vykonávanie akčného 
plánu UNFCCC pre rodovú rovnosť, najmä začlenením rodového hľadiska do 
politík EÚ v oblasti klímy a rozvoja, a mali by podporovať účasť domorodých žien a 
obhajcov práv žien v procese UNFCCC;“

Iné
PN 17 a 33 boli vzaté späť.
Stéphane Séjourné a Chrysoula Zacharopoulou (skupina Renew) vzali späť svoj podpis z PN 38.
Jadwiga Wiśniewska a skupina ECR vzali späť svoj podpis z návrhu uznesenia B9-0174/2019.



P9_PV(2019)11-28(VOT)_SK.docx 26 PE 644.716

9. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo 
motivovanému násiliu

Návrhy uznesení: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0224/2019
(ECR)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM - 117, 493, 32

Návrh uznesenia B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

od odseku 1 1 ID HPM - 157, 454, 24

ods. 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 345, 260, 36

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 445, 112, 78

od odseku 22 3 ID HPM - 42, 554, 44

od citácie 6 2 ID HPM - 145, 470, 24

Odôvodnenie L ods. pôvodný text HPM + 407, 138, 93

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 500, 91, 50

Návrh uznesenia B9-0226/2019
(ID)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR: záverečné hlasovanie B9-0224/2019
Renew: PN 4
Verts/ALE: ods. 7 odôvodnenie 1; záverečné hlasovanie B9-0225/2019
ID: PN 1, 2, 3

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 7 odôvodnenie L

Iné
Samira Rafaela, Martin Hojsík a Dragoş Pîslaru (skupina Renew) tiež podpísali spoločný návrh 
uznesenia B9-0225/2019.
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10. Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a 
vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 
vo Vilniuse

Návrhy uznesení: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 493, 43, 86

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: záverečné hlasovanie RC-B9-0182/2019

11. Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti 
Airbus na európske poľnohospodárstvo

Návrhy uznesení: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-
0206/2019, B9-0208/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

od odseku 1 6 GUE/NGL -

od odseku 4 2 Verts/ALE -

HPČ

1 +

ods. 6 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 7 ods. pôvodný text

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

od odseku 7

11 ID HPM - 99, 523, 3

od odseku 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -od odseku 16

8 GUE/NGL -

pred odôvodnením A 1 Verts/ALE -

odôvodnenie D 9 ID -

od odôvodnenia F 10 ID HPM - 97, 522, 6

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID: PN 10, 11
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
Renew:
ods. 6
1. časť text ako celok okrem slov: „v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

nedostatkom primeraných finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely v 
rozpočte na rok 2020;“

2. časť: tieto slová

ods. 7
1. časť text ako celok okrem slov: „ako sú systémy súkromného skladovania a stiahnutie z 

trhu, a akékoľvek nové alebo iné dostupné nástroje a príslušné opatrenia“
2. časť: tieto slová

12. Kríza Odvolacieho orgánu WTO

Návrh uznesenia: B9-0181/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0181/2019
(výbor INTA)

od odseku 3 2 GUE/NGL HPM - 51, 544, 12

od odseku 4 1 PPE +

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 506, 46, 61

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: záverečné hlasovanie
GUE/NGL: PN 2

13. Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT

Návrh uznesenia: B9-0175/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0175/2019
(výbor DEVE)

HPČ

1 +

ods. 17 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 23 1 PPE EH + 340, 250, 13

HPČ

1/EH - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

ods. 25

ods. pôvodný text HPM + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -od odôvodnenia E

4 Verts/ALE -

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) +

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID: ods. 25

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 25

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Renew:
PN 2
1. časť text ako celok okrem slov: „najmä pokiaľ ide o otázky klímy, obchodu, bezpečnosti 

a migrácie;“
2. časť: tieto slová

PPE, ECR:
ods. 17
1. časť „zdôrazňuje význam rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien ako hnacej sily 

rozvoja a vyzýva EÚ a krajiny AKT, aby rodovú rovnosť zahrnuli do dohody ako 
prierezovú otázku;“

2. časť: “zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa strany zaviazali k sexuálnemu a reprodukčnému 
zdraviu a právam a k úplnému vykonávaniu akčného programu Medzinárodnej 
konferencie o populácii a rozvoji;“


