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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. odôv.
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. Počet členov výborov

Návrh rozhodnutia: B9-0039/2020

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia B9-0039/2020
(Konferencia predsedov)

Návrh rozhodnutia +

2. Protokol k dohode medzi EÚ, Islandom a Nórskom o kritériách a mechanizmoch 
na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom 
štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na 
účely presadzovania práva ***

Odporúčanie: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie HPM + 550, 24, 22

3. Dohoda medzi EÚ a Čínou o určitých aspektoch leteckých služieb ***

Odporúčanie: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie HPM + 597, 34, 32

4. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé 
podniky *

Správa: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 592, 22, 51
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5. Európsky ekologický dohovor

Návrhy uznesení: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-
0045/2020, B9-0046/2020

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -po odsek 1

53 GUE/NGL -

21 ECR HPM - 154, 505, 15

46 GUE/NGL HPM - 253, 378, 49

HPČ

1 +

ods. 1

ods. pôvodný text

2/EH + 366, 313, 7

14 Verts/ALE HPM + 430, 201, 63od odseku 1

22 ECR -

HPČ

1 +

ods. 2 ods. pôvodný text

2/HPM + 590, 100, 6

HPČ

1 +

ods. 3 ods. pôvodný text

2/HPM + 464, 212, 17

2 PPE EH - 332, 332, 33

15 Verts/ALE HPM - 310, 376, 11

od odseku 3

47 GUE/NGL HPM - 57, 566, 78

ods. 5 16 Verts/ALE HPM - 262, 383, 54

od odseku 5 23 ECR -

HPČods. 6 ods. pôvodný text

1 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2 +

od odseku 6 48 GUE/NGL -

3 PPE EH - 307, 348, 43ods. 8

ods. pôvodný text OH +

24 ECR -

25 ECR -

od odseku 8

26 ECR HPM + 552, 94, 60

HPČ

1/HPM + 537, 143, 19

ods. 9 ods. pôvodný text

2 +

27 ECR HPM - 150, 544, 15

HPČ

1/HPM + 533, 159, 10

ods. 10

ods. pôvodný text

2/HPM + 553, 123, 23

28 ECR HPM - 175, 511, 20

49 GUE/NGL HPM - 136, 444, 127

17 Verts/ALE HPM - 155, 437, 114

ods. 11

4 PPE HPM - 219, 453, 30

HPČ

1/HPM - 328, 366, 11

od odseku 11 50 GUE/NGL

2/HPM - 136, 568, 6

HPČ

1/HPM + 638, 43, 26

2/HPM + 589, 112, 5

ods. 14 ods. pôvodný text

3 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 14 67 GUE/NGL -

HPČ

1/HPM + 371, 313, 21

ods. 15 ods. pôvodný text

2/EH + 376, 317, 11

HPČ

1 +

2 -

3 +

ods. 16 ods. pôvodný text

4 +

od odseku 19 68 GUE/NGL HPM - 104, 567, 42

ods. 20 10 S&D, 
Verts/ALE

HPM + 361, 328, 21

od odseku 20 58 GUE/NGL HPM - 154, 498, 58

od odseku 21 73 GUE/NGL HPM - 156, 455, 95

HPČ

1 +

2/HPM + 508, 174, 15

3/HPM + 594, 97, 9

4/HPM + 444, 232, 35

ods. 22 ods. pôvodný text

5/HPM + 357, 303, 38

od odseku 22 1 Poslanci EH - 294, 351, 57

HPČ

1/HPM + 567, 108, 34

ods. 23 ods. pôvodný text

2/HPM + 541, 142, 20

29 ECR HPM - 276, 362, 73od odseku 23

30 ECR HPM - 149, 490, 71
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM - 135, 498, 74

41 Poslanci

2/HPM - 285, 370, 58

HPČ

1/HPM + 518, 158, 33

2/HPM + 383, 294, 17

ods. 24

ods. pôvodný text

3/HPM + 343, 337, 16

od odseku 26 42 Poslanci HPM - 298, 373, 42

HPČ

1/HPM - 311, 382, 20

31 ECR

2/HPM - 168, 507, 34

5 PPE HPM - 194, 490, 21

HPČ

1/HPM + 442, 189, 74

ods. 27

ods. pôvodný text

2 +

od odseku 28 6 PPE -

32 ECR HPM - 306, 346, 60

33 ECR -

od odseku 29

43 Poslanci HPM + 370, 314, 27

HPČ

1 +

ods. 30 ods. pôvodný text

2 +

ods. 31 18 Verts/ALE HPM - 265, 439, 7

HPČ

1 +

ods. 33 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3 +

ods. 34 ods. pôvodný text HPM + 643, 38, 30

ods. 35 51 GUE/NGL EH + 350, 321, 35

HPČ

1 +

2 +

ods. 36 ods. pôvodný text

3/HPM + 675, 27, 8

ods. 37 72 GUE/NGL HPM - 271, 389, 42

od odseku 39 70 GUE/NGL HPM - 95, 607, 6

od odseku 40 40 Poslanci HPM - 186, 461, 55

8 PPE HPM - 251, 401, 57

HPČ

1 +

2 +

ods. 43

ods. pôvodný text

3 +

HPČ

1 +

ods. 45 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

2 +

ods. 46 ods. pôvodný text

3/HPM + 596, 58, 55

HPČ

1 +

2 +

ods. 47 ods. pôvodný text

3 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

4 +

5 +

6 +

7 +

HPČ

1/HPM + 585, 107, 16

2/HPM + 419, 245, 23

3/HPM + 540, 120, 33

ods. 49 ods. pôvodný text

4/HPM + 401, 261, 34

9 PPE HPM - 199, 480, 28

HPČ

1/HPM + 381, 281, 43

11 S&D, 
Verts/ALE

2/HPM + 445, 215, 40

HPČ

1 ↓

2 ↓

ods. 51

ods. pôvodný text

3 ↓

od odseku 51 54 GUE/NGL HPM - 163, 505, 35

HPČ

1/HPM + 619, 47, 29

ods. 53 ods. pôvodný text

2 +

od odseku 53 19 Verts/ALE HPM - 133, 535, 41

ods. 55 ods. pôvodný text HPM + 617, 54, 38

7 PPE HPM - 277, 366, 63

HPČ

ods. 56

ods. pôvodný text

1/HPM + 582, 58, 65
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 340, 331, 33

3/HPM + 408, 253, 45

HPČ

1/HPM + 357, 306, 48

2 +

3 +

ods. 57 ods. pôvodný text

4 +

HPČ

1 +

ods. 60 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 61 ods. pôvodný text

2 +

od odseku 62 55 GUE/NGL HPM - 285, 363, 63

HPČ

1/HPM + 652, 40, 19

2/HPM + 398, 292, 13

ods. 65 ods. pôvodný text

3/HPM + 447, 244, 9

od odseku 66 56 GUE/NGL HPM - 181, 484, 46

HPČ

1 +

ods. 72 ods. pôvodný text

2/EH + 436, 245, 20

HPČ

1/HPM + 624, 63, 25

ods. 73 ods. pôvodný text

2/HPM + 351, 259, 42
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 74 34 ECR -

HPČ

1 +

ods. 75 ods. pôvodný text

2 +

od odseku 79 69 GUE/NGL HPM - 231, 436, 43

HPČ

1 +

ods. 80 ods. pôvodný text

2/HPM + 592, 101, 6

od odseku 80 71 GUE/NGL HPM - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

HPM + 420, 244, 44

57 GUE/NGL HPM - 60, 538, 106

HPČ

1 ↓

2 ↓

ods. 82

ods. pôvodný text

3/HPM ↓

HPČ

1 +

2 +

3 +

4 +

ods. 83 ods. pôvodný text

5 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 84 35 ECR HPM - 313, 338, 61

ods. 85 ods. pôvodný text HPM + 588, 102, 20

ods. 86 59 GUE/NGL HPM - 256, 430, 20

36 ECR HPM - 177, 518, 14ods. 88

ods. pôvodný text OH +

52 GUE/NGL HPM - 168, 473, 63

HPČ

1 +

2/EH + 386, 306, 8

3 +

ods. 89

ods. pôvodný text

4/HPM + 478, 193, 34

HPČ

1/HPM + 590, 82, 37

2/HPM + 471, 126, 100

3/HPM + 419, 258, 14

4/HPM + 537, 143, 21

ods. 90 ods. pôvodný text

5/HPM + 600, 65, 38

od odseku 90 60 GUE/NGL HPM - 135, 567, 9

HPČ

1 +

ods. 91 ods. pôvodný text

2/HPM + 469, 215, 22

ods. 93 37 ECR -

38 ECR -od odseku 93

39 ECR HPM - 173, 503, 31
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 97 64 GUE/NGL HPM + 263, 421, 22

HPČ

1 +

ods. 99 ods. pôvodný text

2 -

ods. 105 ods. pôvodný text OH +

od odseku 105 61 GUE/NGL -

od odseku 106 62 GUE/NGL HPM - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

HPM - 314, 381, 10ods. 107

ods. pôvodný text HPM + 542, 146, 18

od odseku 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE HPM + 376, 319, 14od odseku 109

65 GUE/NGL HPM - 273, 395, 33

od odseku 113 66 GUE/NGL -

od odôvodnenia A 44 GUE/NGL -

uznesenie (text ako celok) HPM + 482, 136, 95

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0040/2020 Verts/ALE HPM ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID: PN 65; odseky 2 (druhá časť), 9 (prvá časť), 10, 14, 22 (druhá, tretia, štvrtá časť), 27 

(prvá časť), 34, 36 (tretia časť), 46 (druhá časť), 49, 53 (prvá časť), 55, 57 (prvá 
časť), 80 (druhá časť), 85, 90 (prvá časť), 107; záverečné hlasovanie

PPE: PN 4; odseky 22 (5. časť), 65, 90
GUE/NGL: PN 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73; 

odseky 3 (druhá časť), 15 (prvá časť), 23, 82 (druhá časť), 89 (štvrtá časť), 91 (druhá 
časť)

ECR: PN 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: PN 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41; odseky 24, 49, 

56, 73; B9-0040/2020

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 15, 105
Renew: ods. 88
PPE: ods. 15
GUE/NGL: odseky 8, 23
1/20 poslancov: ods. 24

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
ods. 2
1. časť text ako celok okrem slov „a spojiť všetky sektory, aby boli na rovnakej ceste k 

tomu istému cieľu“
2. časť: tieto slová

ods. 9
1. časť „domnieva sa, že právne záväzný záväzok EÚ k dosiahnutiu klimatickej neutrality 

najneskôr do roku 2050 bude významným nástrojom mobilizácie potrebných 
spoločenských, politických, hospodárskych a technologických síl v prospech 
transformácie;“

2. časť: „osobitne zdôrazňuje, že transformácia je spoločným úsilím všetkých členských 
štátov a že každý členský štát musí prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
EÚ najneskôr do roku 2050; vyzýva Komisiu, aby do marca 2020 predložila návrh 
európskeho právneho predpisu v oblasti klímy;“

ods. 14
1. časť „zdôrazňuje, že čisté emisie sa budú musieť znížiť takmer na nulu vo všetkých 

odvetviach hospodárstva s cieľom spoločne prispieť k dosiahnutiu cieľa klimatickej 
neutrality;“ okrem slov „takmer na nulu vo všetkých odvetviach hospodárstva“

2. časť: „takmer na nulu vo všetkých odvetviach hospodárstva“
3. časť „vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby predložila na základe posúdení vplyvu 

návrhy na revíziu legislatívnych opatrení EÚ v oblasti klímy a energetiky do júna 
2021 s cieľom naplniť zvýšené strednodobé a dlhodobé ambície v oblasti klímy; 
vyzýva Komisiu, aby využila aj dodatočný potenciál iných existujúcich právnych 
predpisov EÚ prispieť k opatreniam v oblasti klímy, ako sú smernica o ekodizajne, 
právne predpisy EÚ o odpadoch, opatrenia v oblasti obehového hospodárstva a 
nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch; okrem toho zdôrazňuje, že riešenia 
blízke prírode môžu členským štátom pomôcť dosiahnuť ich ciele v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov a v oblasti biodiverzity, ale trvá na tom, že 
by mali byť doplnkové k zníženiu emisií skleníkových plynov pri zdroji;“
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ods. 23
1. časť „zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť dobre fungujúci, plne integrovaný, 

spotrebiteľsky orientovaný a konkurencieschopný trh s energiou v Európe; 
zdôrazňuje, že na dosiahnutie plne integrovaného trhu s energiou sú dôležité 
cezhraničné prepojenia; víta vyhlásenie, že Komisia do polovice roku 2020 navrhne 
opatrenia týkajúce sa inteligentnej integrácie, a zdôrazňuje, že ďalšia integrácia trhu 
EÚ s energiou bude zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní bezpečnosti dodávok 
energie“

2. časť: „a dosahovaní hospodárstva s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov; 
zdôrazňuje, že dostatočne financovaná Agentúra pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky je potrebná na posilnenie a zintenzívnenie regionálnej 
spolupráce členských štátov;“

ods. 33
1. časť „požaduje ambiciózny nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý sa musí 

zameriavať na zníženie celkovej environmentálnej stopy a stopy zdrojov výroby a 
spotreby v EÚ a musí poskytovať silné stimuly pre inovácie, udržateľné podniky a 
trhy s klimaticky neutrálnymi a obehovými výrobkami, pričom kľúčové priority sú 
efektívne využívanie zdrojov, nulové znečistenie a predchádzanie vzniku odpadu; 
zdôrazňuje silné synergie medzi opatreniami v oblasti klímy a obehovým 
hospodárstvom, najmä v energeticky a uhlíkovo náročných odvetviach s vysokými 
emisiami uhlíka“ okrem slov „klimaticky neutrálnymi“

2. časť: „klimaticky neutrálnymi a“
3. časť „požaduje, aby sa na úrovni EÚ stanovil cieľ v oblasti efektívneho využívania 

zdrojov“

ods. 36
1. časť „naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalej zintenzívnila opatrenia EÚ proti 

znečisťovaniu plastmi, najmä v morskom prostredí, a vyzýva na širšie obmedzenia 
plastových predmetov na jedno použitie a ich náhradu; podporuje vývoj právnych 
predpisov zameraných na riešenie problematiky nadmerného balenia a na 
zabezpečenie toho, aby najneskôr do roku 2030 neboli na trhu EÚ povolené obaly, 
ktoré nie sú opätovne použiteľné alebo recyklovateľné ekonomicky životaschopným 
spôsobom, pri súčasnom zaistení bezpečnosti potravín; požaduje opatrenia na 
cezhraničnú koordináciu systémov vratných záloh;“ okrem slov „a vyzýva na širšie 
obmedzenia plastových predmetov na jedno použitie a ich náhradu“

2. časť: „a vyzýva na širšie obmedzenia plastových predmetov na jedno použitie a ich 
náhradu“

3. časť „naliehavo vyzýva Komisiu, aby komplexne riešila mikroplasty, a to aj prijatím 
komplexného postupného vyraďovania zámerne pridávaných mikroplastov a novými 
opatreniami vrátane regulačných opatrení proti neúmyselnému uvoľňovaniu plastov, 
napríklad z textilu, pneumatík a plastových peliet; konštatuje, že Komisia má v 
úmysle vypracovať regulačný rámec pre biologicky rozložiteľné plasty a bioplasty; 
zdôrazňuje potrebu úplného obehového hospodárstva v oblasti plastov;“

ods. 45
1. časť celý text okrem slov „a že všetky príslušné fondy EÚ (Nástroj na prepájanie Európy, 

InvestEU atď.), ako aj poskytovanie úverov EIB musia byť prispôsobené tomuto 
cieľu“

2. časť: tieto slová
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ods. 53
1. časť „zdôrazňuje, že udržateľné poľnohospodárstvo a poľnohospodári budú zohrávať 

kľúčovú úlohu pri riešení výziev, ktoré prináša európsky ekologický dohovor; 
vyzdvihuje potenciál a dôležitosť európskeho poľnohospodárstva, pokiaľ ide o 
príspevok k opatreniam v oblasti klímy, obehovému hospodárstvu a posilnenej 
biodiverzite a podporu udržateľného využívania obnoviteľných surovín“

2. časť: „zdôrazňuje, že na boj proti zmene klímy a na prispôsobenie sa jej musia 
poľnohospodári EÚ dostať potrebné nástroje, ako sú investície do prechodu na 
udržateľnejšie poľnohospodárske systémy; zdôrazňuje, že stratégia z farmy na stôl 
by sa mala zamerať na ambiciózne zníženie emisií skleníkových plynov a 
obmedzenie degradácie pôdy“

ods. 60
1. časť text ako celok okrem slov „označovanie výživovej hodnoty“ a „označovanie 

týkajúce sa životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat,“
2. časť: tieto slová

ods. 61
1. časť Text ako celok okrem slova „agroekológia“
2. časť: toto slovo

ods. 80
1. časť text ako celok okrem slov „dodatočných investícií potrebných na vykonávanie 

cieľov európskeho ekologického dohovoru, ktoré výrazne presahujú konzervatívnu 
sumu 260 miliárd EUR uvádzanú Komisiou“

2. časť: tieto slová

Renew:
PN 11
1. časť doplnenie slov „vytvorenie akéhokoľvek druhu paralelných systémov“
2. časť: doplnenie slov „dôrazne vyzdvihuje, že žiadny systém stanovovania cien by nemal 

nahradiť ani oslabiť existujúce či budúce emisné normy CO2 pre osobné a nákladné 
vozidlá a vytvárať žiadne ďalšie zaťaženie priamo pre spotrebiteľov“

ods. 99
1. časť text ako celok okrem slov „najmä tie v rámci ekologického dohovoru“
2. časť: tieto slová

PPE:
ods. 1
1. časť text ako celok okrem slov: „najneskôr“
2. časť: tieto slová

ods. 24
1. časť text ako celok okrem slov „rýchlom“ a „do roku 2020“
2. časť: „rýchlom“
3. časť „do roku 2020“
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ods. 49
1. časť „so záujmom očakáva nadchádzajúce návrhy Komisie týkajúce sa prísnejších 

emisných noriem látok znečisťujúcich ovzdušie v prípade vozidiel so spaľovacím 
motorom (Euro 7) a revidovaných emisných noriem CO2 v prípade osobných 
automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, ako aj nákladných áut“

2. časť: „čím sa od roku 2025 zabezpečí prechod na mobilitu s nulovými emisiami“
3. časť „vyzýva Komisiu, aby vypracovala metodiky posudzovania životného cyklu; 

pripomína výsledok podrobnej analýzy, ktorá je súčasťou oznámenia Komisie s 
názvom Čistá planéta pre všetkých: Európska dlhodobá strategická vízia pre 
prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
podľa ktorého a na základe scenára dosiahnutia klimatickej neutrality v roku 2050 
budú musieť mať všetky nové vozidlá umiestnené na trh EÚ od roku 2040 nulové 
emisie, a požaduje vypracovanie súdržného politického rámca a prechodných 
režimov na podporu tohto vývoja“

4. časť „konštatuje, že revízia súčasných pravidiel bude potrebná na to, aby priekopnícke 
krajiny mohli uplatňovať prísnejšie opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ak tak 
rozhodnú členské štáty“

ods. 56
1. časť Text ako celok okrem slov „chemických“ a „záväzné“
2. časť: „chemických“
3. časť „záväzné“

ods. 65
1. časť text ako celok okrem slov „ambiciózne a vynútiteľné právne opatrenia“, „záväzné“ a 

„a rozsiahlosť“
2. časť: „ambiciózne a vynútiteľné právne opatrenia“ a „záväzné“
3. časť „a rozsiahlosť“

ods. 72
1. časť text ako celok okrem slov „a na obnovu biomasy populácií nad rámec maximálnych 

udržateľných výnosov“
2. časť: tieto slová

ods. 73
1. časť text ako celok okrem slov „aspoň o 30 %“
2. časť: tieto slová

ods. 75
1. časť Text ako celok okrem slov „a pôdu“
2. časť: tieto slová
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ods. 83
1. časť „zdôrazňuje, že je potrebné riešiť súčasnú trhovú nerovnováhu medzi nízkou 

ponukou a vysokým dopytom po udržateľných finančných produktoch; opakuje, že 
úloha udržateľného financovania, a“

2. časť: „domnieva sa, že pre úspešnú dekarbonizáciu celosvetového hospodárstva je 
nevyhnutné, aby hlavné medzinárodné finančné inštitúcie rýchlo schválili a rozvíjali 
udržateľné financovanie na zaručenie plnej transparentnosti stupňa udržateľnosti 
finančného systému EÚ; trvá na tom, že treba nadviazať na úspechy iniciatívy v 
oblasti udržateľného financovania a zdôrazňuje potrebu rýchleho vykonávania 
akčného plánu EÚ pre udržateľné financovanie“

3. časť vrátane zelenej značky pre finančné produkty, štandardu zelených dlhopisov“
4. časť „a začlenenia kritérií ESG do prudenciálneho rámca pre banky“
5. časť: „a víta vytvorenie medzinárodnej platformy pre udržateľné financie“

GUE/NGL:
ods. 3
1. časť text ako celok okrem slov „udržateľný rast, ktorý“ a „konkurencieschopné“ a 

„pričom hospodársky rast bude oddelený od globálnych emisií skleníkových plynov 
EÚ a využívania zdrojov a vzniku odpadu“

2. časť: tieto slová

ods. 6
1. časť Text ako celok okrem slov „udržateľný rast, ktorý“
2. časť: tieto slová

ods. 10
1. časť text ako celok okrem slov „na základe posúdení vplyvu“
2. časť: tieto slová

ods. 15
1. časť „je presvedčený, že nové a zvýšené ciele v oblasti skleníkových plynov si vyžadujú, 

aby bol systém obchodovania s emisiami (ETS) vhodný na daný účel“
2. časť: „vyzýva Komisiu, aby urýchlene preskúmala smernicu o ETS vrátane lineárneho 

redukčného koeficientu, pravidiel prideľovania bezplatných kvót a prípadnej potreby 
emisnej ceny uhlíka“

ods. 30
1. časť „zdôrazňuje, že v stratégiách pre priemysel a MSP musia byť stanovené jasné plány 

poskytovania komplexného súboru stimulov a možností financovania, pokiaľ ide o 
inovácie, zavádzanie prelomových technológií a nové udržateľné obchodné modely, 
ako aj odstránenie všetkých regulačných prekážok; žiada, aby EÚ podporovala 
priekopníkov v oblasti klímy a zdrojov, pričom by mala zaujať technologicky 
neutrálny prístup, ktorý bude v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými 
poznatkami a dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia“

2. časť: „zdôrazňuje úlohu environmentálne bezpečného zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého pri zabezpečovaní, aby bol ťažký priemysel klimaticky neutrálny, a to v 
oblastiach, kde nie sú k dispozícii žiadne možnosti priameho zníženia emisií“
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ods. 91
1. časť text ako celok okrem slov „zdôrazňuje, že súčasné fungovanie európskeho semestra 

by sa nemalo oslabiť“
2. časť: tieto slová

ECR:
PN 41
1. časť „trvá na rýchlom postupnom zrušení priamych a nepriamych dotácií na fosílne 

palivá do roku 2020 a v každom členskom štáte; zdôrazňuje, že budúci energetický 
systém EÚ by sa mal zakladať hlavne na obnoviteľných zdrojoch energie s rýchlym 
ukončením využívania fosílnych palív, pričom by sa mali zohľadniť rozdiely medzi 
členskými štátmi, počnúc ukončením dotácií na fosílne palivá do roku 2020;“

2. časť: „považuje plyn za dočasný zdroj energie; zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia 
cieľov EÚ v oblasti klímy a udržateľnosti musia všetky odvetvia postupne zvyšovať 
využívanie čistej energie z obnoviteľných zdrojov;“

PN 50
1. časť „domnieva sa, že navrhovaný dvojstupňový prístup v oznámení o európskom 

ekologickom dohovore v súvislosti s revíziou NDC EÚ vydáva zmiešaný signál 
ostatným zmluvným stranám Parížskej dohody, pokiaľ ide o postoj EÚ v otázke jej 
ambícií na rok 2030“

2. časť: „zdôrazňuje, že zveličovanie problémov s dekarbonizáciou medzi 50 % a 55 % nie 
je znakom vedúceho postavenia na medzinárodnej scéne, ale namiesto toho vytvára 
priestor pre ďalšie zdôvodňovanie nízkych ambícií, pokiaľ ide o NDC“

Verts/ALE:
PN 31
1. časť „nesúhlasí s pokusmi o rozšírenie EU ETS na cestnú dopravu a budovy“
2. časť: „pretože v týchto sektoroch už existujú normy na znižovanie emisií skleníkových 

plynov a ich zahrnutie do EU ETS by mohlo viesť k nadmernej a náročnej regulácii 
a potenciálne veľkému finančnému zaťaženiu spotrebiteľov“

ID, PPE, GUE/NGL:
ods. 16
1. časť text ako celok okrem slov: „v prípade, že rozdiely v úrovni ambícií v oblasti klímy 

na celom svete budú pretrvávať“, „konštatuje, že Komisia sa domnieva, že tento 
mechanizmus by bol alternatívou existujúcich opatrení, ktoré sa týkajú úniku uhlíka, 
v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ;“

2. časť: „v prípade, že rozdiely v úrovni ambícií v oblasti klímy na celom svete budú 
pretrvávať“

3. časť „konštatuje, že Komisia sa domnieva, že tento mechanizmus by bol alternatívou 
existujúcich opatrení, ktoré sa týkajú úniku uhlíka, v rámci systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ“

4. časť „zabezpečiť efektívnu cenu uhlíka v EÚ a zároveň podporiť stanovovanie cien 
uhlíka v iných častiach sveta;“
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ods. 22
1. časť „zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti klímy a udržateľnosti 

musia všetky odvetvia zvýšiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a 
postupne ukončiť využívanie fosílnych palív; požaduje revíziu usmernení o TEN-E 
pred prijatím budúceho zoznamu projektov spoločného záujmu s cieľom zosúladiť 
legislatívny rámec s prioritou zavádzania inteligentných sietí a zabrániť blokovaniu 
investícií, ktoré súvisia s vysokými emisiami uhlíka; zdôrazňuje, že je potrebný 
strategický prístup k energetickým klastrom EÚ zameraný na využívanie 
najúčinnejších investícií do udržateľných zdrojov energie; víta preto oznámenie o 
stratégii v oblasti veternej energie na mori; domnieva sa, že politiky Únie by mali 
osobitne posilniť inovácie a zavádzanie udržateľného uskladňovania energie a 
ekologického vodíka;“ okrem slov „a postupne ukončiť využívanie fosílnych 
palív“ a „víta preto oznámenie o stratégii v oblasti veternej energie na mori;“

2. časť: „a postupne ukončiť využívanie fosílnych palív“
3. časť „víta preto oznámenie o stratégii v oblasti veternej energie na mori;“
4. časť „poukazuje na to, že sa musí zabezpečiť, aby využívanie zdrojov energie, ako je 

zemný plyn, malo len prechodný charakter vzhľadom na cieľ klimatickej neutrality, 
ktorý sa má dosiahnuť najneskôr do roku 2050;“ okrem slov „malo len“

5. časť: „malo len“

ID, Renew, GUE/NGL:
ods. 27
1. časť „vo všeobecnosti podporuje myšlienku trhových opatrení ako jedného z nástrojov na 

dosiahnutie cieľov v oblasti klímy;“
2. časť: „vyjadruje však výhrady, pokiaľ ide o potenciálne začlenenie emisií z budov do EU 

ETS, pretože by sa tým odstránila zodpovednosť z oblasti verejnej činnosti a mohlo 
by to viesť k vyšším nákladom nájomníkov a vlastníkov nehnuteľností za energiu; 
domnieva sa, že akékoľvek takéto opatrenie si vyžaduje ďalšiu analýzu;“
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PPE, GUE/NGL:
ods. 43
1. časť „opakuje, že iniciatíva Jednotné európske nebo môže pomôcť znížiť emisie z 

leteckej dopravy bez väčších nákladov“
2. časť: „ale sama osebe neprinesie výrazné zníženie emisií z leteckej dopravy v súlade s 

dlhodobým cieľom EÚ“
3. časť „požaduje jasný regulačný plán pre dekarbonizáciu letectva na základe 

technologických riešení, infraštruktúry, požiadaviek na udržateľné alternatívne 
palivá a efektívnej prevádzky v kombinácii so stimulmi v prospech presunu na iné 
druhy dopravy;“

ods. 82
1. časť „víta novú politiku poskytovania úverov v oblasti energetiky a novú stratégiu pre 

opatrenia v oblasti klímy a pre environmentálnu udržateľnosť, ktoré EIB prijala 14. 
novembra 2019 ako pozitívny príspevok k dosiahnutiu európskeho ekologického 
dohovoru; víta, že EIB bude transformovaná na novú klimatickú banku EÚ, pričom 
50 % jej operácií bude do roku 2025 zameraných na opatrenia v oblasti klímy a na 
environmentálnu udržateľnosť, 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; nabáda EIB, aby zohrávala aktívnu úlohu pri podpore 
projektov spravodlivej transformácie, ako sú výskum, inovácie a digitalizácia, 
prístup MSP k financovaniu a sociálne investície a zručnosti;“

2. časť: „víta nedávne vyhlásenia novovymenovaného prezidenta ECB, že inštitúcia by v 
rámci svojich úloh v oblasti menového a bankového dohľadu mala prispievať k boju 
proti zmene klímy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti spolupracovala 
s ECB s cieľom zabezpečiť súdržné opatrenia prisľúbené v oznámení o európskom 
ekologickom dohovore“

3. časť „bez toho, aby bol dotknutý mandát ECB podľa zmlúv“

ods. 90
1. časť „zdôrazňuje, že podstatná časť financovania, ktoré si vyžaduje ekologický dohovor, 

bude musieť pochádzať z rozpočtov členských štátov;“
2. časť: „domnieva sa, že bez udržateľnej fiškálnej politiky a dôveryhodnej finančnej 

situácie členských štátov je akýkoľvek budúci model financovania ekologického 
dohovoru ohrozený;“

3. časť „preto žiada, aby sa zaviedol podporný rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v európskom ekologickom dohovore“

4. časť „ale zdôrazňuje, že bez ohľadu na zvolený model financovania by to nemalo ohroziť 
udržateľnosť verejných financií v EÚ; zdôrazňuje však, že udržateľné investície v 
rámci tohto ekologického dohovoru by mali byť skutočne dodatočné a nemali by 
viesť k vytlačeniu trhového financovania“

5. časť: „v tejto súvislosti poukazuje na možnosti súkromných a verejných investícií, pokiaľ 
ide o využitie prevládajúcich nízkych úrokov“

ID, GUE/NGL:
ods. 46
1. časť „víta úmysel Komisie začleniť námorné odvetvie do ETS;“
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2. časť: „zdôrazňuje, že EÚ by mala obhajovať vysokú úroveň ambícií v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov v námornom odvetví na medzinárodnej úrovni aj na 
úrovni EÚ, zatiaľ čo akékoľvek nové opatrenia EÚ by nemali oslabiť medzinárodnú 
konkurencieschopnosť lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ;“ domnieva sa, že 
opatrenia EÚ a medzinárodné opatrenia by mali ísť ruka v ruke s cieľom zabrániť 
vytváraniu dvojitej regulácie v tomto odvetví a že žiadne opatrenia alebo chýbajúce 
opatrenia na celosvetovej úrovni by nemali brániť schopnosti EÚ prijímať 
ambicióznejšie opatrenia v rámci Únie“

3. časť „ďalej zdôrazňuje potrebu prijať opatrenia s cieľom upustiť od používania ťažkého 
vykurovacieho oleja a potrebu naliehavých investícií do výskumu nových 
technológií na dekarbonizáciu odvetvia lodnej dopravy a do vývoja lodí s nulovými 
emisiami a ekologických lodí“

ods. 47
1. časť „podporuje“
2. časť: „navrhované opatrenia na zníženie emisií v odvetví leteckej dopravy“
3. časť „na posilnenie systému EU ETS v súlade s ambíciami EÚ v oblasti klímy a “
4. časť „na postupné ukončovanie bezodplatného prideľovania kvót leteckým spoločnostiam 

v prípade letov v rámci EÚ“
5. časť: „zároveň vyzýva“
6. časť: „Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie na posilnenie systému 

kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA) a“
7. časť: „aby podporili prijatie dlhodobého cieľa zníženia emisií v rámci odvetvia zo strany 

Medzinárodnej agentúry civilného letectva (ICAO) a zároveň zabezpečili 
legislatívnu autonómiu EÚ pri vykonávaní smernice o ETS; zdôrazňuje, že ako 
spoluzákonodarcovia sú Európsky parlament a Rada jedinými inštitúciami, ktoré 
môžu rozhodovať o akýchkoľvek budúcich zmenách smernice o ETS; zdôrazňuje, 
že akékoľvek zmeny smernice o ETS by sa mali uskutočňovať len vtedy, keď sú 
v súlade so záväzkom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v celom 
hospodárstve;“
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Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
ods. 51
1. časť „berie na vedomie plány Komisie zvážiť rozšírenie európskeho systému 

obchodovania s emisiami na emisie z cestnej dopravy“
2. časť: „odmieta priame začlenenie do systému EÚ na obchodovanie s emisiami;“ Text ako 

celok okrem slova „priame“
3. časť „priame“

ID, PPE:
ods. 57
1. časť „so znepokojením konštatuje, že poľnohospodárstvo, rybolov a potravinárska výroba 

sú stále najhlavnejšími príčinami straty suchozemskej a morskej biodiverzity;“
2. časť: „domnieva sa, že úbytok opeľovačov vrátane včiel vyvoláva osobitné obavy z 

hľadiska potravinovej bezpečnosti, keďže plodiny závislé od opeľovačov zohrávajú 
v našej strave dôležitú úlohu“

3. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné prijatie usmernenia EFSA o 
včelách z roku 2013 ako bezodkladnej záležitosti“

4. časť „a nalieha na členské štáty, aby zodpovedajúcim spôsobom zosúladili svoje 
posudzovanie pesticídov“

1/20 poslancov, PPE, GUE/NGL:
ods. 89
1. časť „domnieva sa, že plánovaná revízia usmernení o štátnej pomoci by mala zohľadniť 

ciele politík európskeho ekologického dohovoru a zamerať sa na posilnenie a 
zjednodušenie investícií do udržateľných riešení, zabezpečenie rýchleho postupného 
ukončenia priamych a nepriamych dotácií pre uhlie a fosílne palivá v EÚ a 
poskytnutie usmernení, ktoré budú v úplnom súlade so znižovaním emisií 
skleníkových plynov a environmentálnymi cieľmi pre národné, regionálne a miestne 
orgány, ktorých úlohou bude zohrávať dôležitú úlohu pri efektívnom a inovatívnom 
vykonávaní európskeho ekologického dohovoru; domnieva sa, že revízia by mala 
umožniť vnútroštátnu podporu štrukturálnych zmien v dôsledku postupného 
vyraďovania uhlia na základe rovnakých podmienok ako v prípade fondu na 
spravodlivú transformáciu“ okrem slov „rýchleho“ a „a fosílne palivá“

2. časť: „rýchleho“
3. časť „a fosílne palivá“
4. časť „zdôrazňuje, že takáto revízia by nemala oslabiť silný súbor pravidiel EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže;“
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6. Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení 
Spojeného kráľovstva

Návrh uznesenia: B9-0031/2020

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 539, 107, 18

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 559, 113, 19

ods. 18 ods. pôvodný text HPM + 560, 114, 31

ods. 19 ods. pôvodný text HPM + 621, 59, 16

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 592, 37, 69

uznesenie (text ako celok) HPM + 610, 29, 68

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID: odseky 8, 12, 18, 19, 20
Renew: záverečné hlasovanie

7. Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike 
Európskej únie v tejto oblasti

Správa: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

ods. 3 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

2 +

ods. 7 ods. pôvodný text

3 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1 +

2 +

ods. 8 ods. pôvodný text

3 +

od odseku 10 9 ECR HPM - 326, 338, 41

ods. 11 2 ID -

ods. 12 3 ID -

ods. 14 4 ID -

ods. 16 ods. pôvodný text OH +

ods. 17 5V ID -

HPČ

1 +

ods. 18 ods. pôvodný text

2 +

ods. 29 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 30 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 34 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

2 +

3 +

ods. 35 ods. pôvodný text

4 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 35 1 ID HPM - 167, 461, 61

ods. 38 ods. pôvodný text OH +

ods. 43 6 ID -

7 ID -

HPČ

1 +

2/HPM + 509, 179, 14

ods. 56

ods. pôvodný text

3/HPM + 544, 109, 45

HPČ

1 +

2 +

ods. 57 ods. pôvodný text

3 +

HPČ

1 +

ods. 58 ods. pôvodný text

2/HPM + 510, 137, 57

citácia 9 ods. pôvodný text OH +

citácia 29 ods. pôvodný text OH +

citácia 30 ods. pôvodný text OH +

citácia 43 ods. pôvodný text OH +

citácia 46 ods. pôvodný text OH +

od odôvodnenia D 8 ECR HPM - 311, 346, 49

HPČ

1 +

2 +

3 +

Odôvodnenie F ods. pôvodný text

4 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

uznesenie (text ako celok) HPM + 496, 113, 103

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR: PN 8, 9
ID: PN 1 ods. 56 (2. a 3. časť) ods. 58 (druhá časť)

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 16, 29, 30, 38, 58; citácie 9, 29, 30, 43, 46

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 18
1. časť text ako celok okrem slov: „vyzýva na vytvorenie účinného a nezávislého 

mechanizmu podávania sťažností pre skupiny občanov a zainteresované strany, 
ktoré sú postihnuté porušovaním ľudských práv;“

2. časť: tieto slová

ods. 34
1. časť text ako celok okrem slov: „opakovane vyzýva členské štáty EÚ a členské štáty 

Rady Európy, ktoré tak ešte neurobili, aby čo najskôr ratifikovali a vykonali 
Istanbulský dohovor;“

2. časť: tieto slová

ID:
ods. 3
1. časť „trvá na tom, že všetky štáty, ktoré dodržiavajú medzinárodne uznané základné 

slobody ako základné prvky demokracie, musia mať vedúce postavenie pri šírení 
osvedčených postupov v oblasti demokratickej správy založených na ľudských 
právach a zásadách právneho štátu po celom svete a pri posilňovaní medzinárodných 
legislatívnych nástrojov na ochranu ľudských práv; zdôrazňuje výzvy, ktoré prináša 
využívanie škodlivých vplyvov ohrozujúcich demokratickú správu a hodnoty 
prináležiace ľudským právam, čím maria pozitívne úsilie demokratických štátov;“

2. časť: „vyjadruje hlboké znepokojenie nad väzbami medzi autoritárskymi režimami a 
populistickými nacionalistickými stranami a vládami; vyjadruje presvedčenie, že 
takéto prepojenia ohrozujú dôveryhodnosť úsilia EÚ o podporu základných hodnôt;“
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ods. 7
1. časť „vyjadruje vážne znepokojenie nad nárastom počtu vrážd a fyzických či hanlivých 

útokov a používania trestu smrti, prenasledovania, väznenia, zastrašovania 
namiereným proti osobám bojujúcim za ľudské práva na celom svete, najmä proti 
novinárom, vedcom, právnikom, politikom a aktivistom občianskej spoločnosti 
vrátane aktivistov za práva žien, ochrancov životného prostredia a pôdy a ochrancov 
náboženských menšín, najmä v krajinách s vysokou mierou korupcie a 
nedodržiavania zásad právneho štátu a súdneho dohľadu; vyjadruje osobitné 
znepokojenie nad čoraz častejšími útokmi na cudzej pôde, v niektorých prípadoch v 
rozpore s právnymi predpismi a zvyklosťami týkajúcimi sa diplomatických výsad a 
imunít; požaduje spravodlivosť a zodpovednosť za tieto útoky na najvyššej úrovni 
rozhodovania; poznamenáva, že všetci obhajcovia ľudských práv, najmä ženy, čelia 
osobitným rizikám a potrebujú primeranú ochranu;“

2. časť: „odsudzuje skutočnosť, že niektoré vlády prijali právne predpisy, ktorými sa 
obmedzuje činnosť občianskej spoločnosti či sociálneho hnutia napríklad aj 
pozastavením činnosti MVO alebo zmrazením ich aktív;“

3. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie nad použitím represívnej kybernetickej bezpečnosti 
a právnych predpisov v oblasti boja proti terorizmu na zakročenie proti obhajcom 
ľudských práv;“

ods. 56
1. časť text ako celok okrem slov: „vytvorenia legálnych kanálov a trás pre migráciu a“ a 

„ak je to možné, uľahčenia dobrovoľných návratov, a to aj v súlade so zásadou 
nenavracania“

2. časť: „vytvorenia legálnych kanálov a trás pre migráciu a“
3. časť „ak je to možné, uľahčenia dobrovoľných návratov, a to aj v súlade so zásadou 

nenavracania“

ods. 57
1. časť „žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer utečeneckej krízy vrátane hľadania 

udržateľných riešení konfliktov, a to budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; domnieva sa, že dodržiavanie medzinárodného práva 
v oblasti utečencov a ľudských práv je dôležitým stavebným kameňom spolupráce 
s tretími krajinami;“

2. časť: „zdôrazňuje, že v súlade s globálnymi paktmi o migrácii a utečencoch je potrebné 
prijať skutočné opatrenia na posilnenie sebestačnosti utečencov, rozšíriť prístup k 
riešeniam tretích krajín, zlepšiť podmienky v oblasti ľudských práv pri riadení 
migrácie, najmä v krajinách pôvodu alebo tranzitu, a zaistiť bezpečný a dôstojný 
návratu;“

3. časť „vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby boli plne transparentné, pokiaľ ide o politiky 
spolupráce a prideľovanie finančných prostriedkov tretím krajinám na spoluprácu v 
oblasti migrácie; považuje za dôležité, aby zdroje určené na rozvoj a spoluprácu 
neboli odklonené od svojich cieľov a aby z nich nemali prospech tí, ktorí sú 
zodpovední za porušovanie ľudských práv; vyzýva EÚ, aby podporila iniciatívu 
UNHCR zameranú na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti do roku 2024 v EÚ i 
mimo nej;“
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ods. 58
1. časť „odsudzuje úmrtia utečencov a migrantov a porušovanie ľudských práv v 

Stredozemnom mori“
2. časť: „odsudzuje aj útoky na mimovládne organizácie, ktoré týmto ľuďom pomáhajú; 

vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili objem humanitárnej pomoci pre nútene 
vysídlené osoby; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli podporu komunitám, 
ktoré hostia utečencov; trvá na tom, aby bolo vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch preto spojené s plnením programu OSN do roku 2030, ako sa 
uvádza v cieľoch strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými investíciami v 
rozvojových krajinách;“

Renew:
ods. 30
1. časť „vyzýva PK/VP a Radu, aby venovali osobitnú pozornosť situácii v oblasti ľudských 

práv na nezákonne okupovaných územiach; pripomína, že nezákonné okupovanie 
územia alebo jeho časti je pokračujúcim porušením medzinárodného práva; 
zdôrazňuje zodpovednosť okupačnej mocnosti voči civilnému obyvateľstvu podľa 
medzinárodného humanitárneho práva;“

2. časť: „vyjadruje poľutovanie nad opätovným ustanovením zástupcov z krajiny, ktorá 
okupuje územie iného štátu, do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy;“

ECR, PPE:
ods. 8
1. časť „zdôrazňuje význam presadzovania rodovej rovnosti a práv žien a dievčat na celom 

svete; zdôrazňuje, že napriek pokroku ženy a dievčatá naďalej trpia diskrimináciou a 
násilím; zdôrazňuje, že väčšina spoločností stále neposkytuje ženám a dievčatám 
rovnaké práva v súlade so zákonom ani rovnaký prístup k vzdelávaniu, zdravotnej 
starostlivosti, dôstojnej práci, rovnakej odmene a politickému a ekonomickému 
zastúpeniu; vyjadruje znepokojenie nad rozšírenými a pretrvávajúcimi útokmi na 
práva žien“

2. časť: „ich sexuálne a reprodukčné zdravie a práva;“
3. časť „ako aj nad právnymi predpismi, ktoré v mnohých častiach sveta tieto práva 

obmedzujú; zdôrazňuje, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov a detské 
manželstvá patria k najrozšírenejším porušeniam ľudských práv; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ženy, ktoré prejavujú svoje náboženstvo alebo vieru, sú 
dvakrát zraniteľnejšie voči prenasledovaniu; víta iniciatívu EÚ a OSN s názvom 
Spotlight o ukončení násilia páchaného na ženách a dievčatách a vyzýva na jej 
posilnenie;“
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ods. 35
1. časť „potvrdzuje, že prístup ku zdraviu je ľudské právo, že sexuálne a reprodukčné 

zdravie a práva vychádzajú zo základných ľudských práv, a že ide o základné prvky 
ľudskej dôstojnosti; poukazuje na to, že nedostatočný prístup k životne dôležitým 
tovarom a sociálnym službám (napríklad k vode, výžive, zdraviu, vzdelávaniu a 
sanitácii), ako aj ťažkosti pri získavaní prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému 
zdraviu predstavujú neprijateľné porušovanie ľudských práv; odsudzuje porušovanie 
sexuálnych a reprodukčných práv žien vrátane odopretia prístupu k príslušným 
službám; zdôrazňuje, že náležitá a cenovo dostupná zdravotná starostlivosť vrátane 
starostlivosti o duševné zdravie, napríklad psychologická podpora a univerzálne 
rešpektovanie SRZP a vzdelávania, ako aj prístup k týmto právam a k vzdelávaniu, 
by sa mali zaručiť všetkým ženám, a že všetky ženy by mali mať možnosť prijímať 
slobodné a zodpovedné rozhodnutia o svojom zdraví vrátane sexuálneho a 
reprodukčného zdravia; konštatuje, že tieto služby sú dôležité pre záchranu životov 
žien a znižovanie úmrtnosti novorodencov a detí; považuje za neprijateľné, že SRZP 
žien a dievčat sú stále bojiskom, a to aj v multilaterálnych kontextoch;“ okrem slov 
„že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vychádzajú“, „k sexuálnemu a 
reprodukčnému zdraviu“, „porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane“, „k týmto právam a k vzdelávaniu“, „vrátane sexuálneho a reprodukčného 
zdravia“ a „k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu“

2. časť: slová „že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vychádzajú“, „porušovanie 
sexuálnych a reprodukčných práv žien vrátane“, „k týmto právam a k vzdelávaniu“ a 
„sexuálneho a reprodukčného zdravia“

3. časť slová k „týmto právam a vzdelávaniu“ a „vrátane sexuálneho a reprodukčného 
zdravia“

4. časť „zdôrazňuje, že ženy a dievčatá, ktoré sú obeťami ozbrojených konfliktov, majú 
právo na potrebnú lekársku starostlivosť; zdôrazňuje, že ženy majú dôležitú úlohu 
pri predchádzaní konfliktom a riešení konfliktov, v mierových operáciách, 
v humanitárnych operáciách a v operáciách zameraných na obnovu po skončení 
konfliktu, ako aj v rámci krokov zameraných na podporu ľudských práv 
a demokratických reforiem;“

odôvodnenie F
1. časť „keďže aj v tomto desaťročí sme svedkami viditeľných obmedzení a útokov na 

rodovú rovnosť a práva žien na medzinárodnej úrovni;“
2. časť: „sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú zakotvené“
3. časť „v základných ľudských právach a sú podstatnými prvkami ľudskej dôstojnosti“
4. časť „keďže násilie voči ženám a dievčatám je jedným z najrozšírenejších porušení 

ľudských práv na svete, čo má vplyv na všetky úrovne spoločnosti a je hlavnou 
prekážkou pre dosiahnutie rodovej rovnosti; keďže komplexná a záväzná stratégia 
EÚ v oblasti rodovej rovnosti, presne ako požaduje Parlament, musí zabezpečiť 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ a posilniť vplyv 
nadchádzajúceho akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III;“
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8. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Správa: David McAllister (A9-0054/2019)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny návrh 
uznesenia

3 ID -

6 GUE/NGL -ods. 4

ods. pôvodný text OH +

od odseku 4 7 GUE/NGL -

HPČ

1 +

ods. 5 ods. pôvodný text

2 +

ods. 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

HPČ

1 ↓

ods. 17

ods. pôvodný text

2 ↓

od odseku 28 9 GUE/NGL -

od odseku 30 10 GUE/NGL EH - 331, 337, 36

ods. 44 ods. pôvodný text HPM + 426, 225, 50

HPČ

1 +

ods. 46 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

ods. 56 ods. pôvodný text

2 +

11 GUE/NGL -od odseku 57

12 GUE/NGL -
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 64 2 Verts/ALE -

HPČ

1 +

ods. 70 ods. pôvodný text

2 +

odôv. E 1 Verts/ALE -

Odôvodnenie G 5 GUE/NGL -

od odôvodnenia J 4 GUE/NGL -

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 454, 148, 102

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE: ods. 44
ECR: ods. 44

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 44
ECR: odseky 4, 44

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 5
1. časť „vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že transatlantické partnerstvo čelí 

množstvu výziev a problémov, no napriek tomu je naďalej nenahraditeľné pre 
bezpečnosť a prosperitu na oboch stranách Atlantiku;“

2. časť: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA sa postupne sťahujú z multilaterálneho 
svetového poriadku založeného na pravidlách;“

ods. 46
1. časť text ako celok okrem slov „víta rozhodnutie predsedníčky Komisie vybudovať do 

piatich rokov skutočnú a funkčnú európsku obrannú úniu“ a „v tejto súvislosti“
2. časť: tieto slová

ods. 56
1. časť text ako celok okrem slov: „domnieva sa, že EÚ musí pokračovať vo svojom úsilí o 

udržanie dohody o iránskom jadrovom programe pri živote“ a „spoločného 
komplexného akčného plánu (JCPOA) a“

2. časť: tieto slová



P9_PV(2020)01-15(VOT)_SK.docx 33 PE 646.599

ods. 70
1. časť text ako celok okrem slov: „a strategickej autonómie EÚ“
2. časť: tieto slová

Renew:
ods. 17
1. časť text ako celok okrem slov: „a nerealizovať súbežné kroky“
2. časť: tieto slová

9. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

Správa: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

18 ID -

HPČ

1 +

ods. 1

ods. pôvodný text

2 +

ods. 2 19 ID -

ods. 3 ods. pôvodný text OH +

od odseku 3 1 Verts/ALE -

ods. 4 20 ID -

ods. 5 21 ID HPM - 114, 558, 35

ods. 6 22 ID -

ods. 9 23V ID -

24 ID -ods. 10

ods. pôvodný text HPM + 555, 98, 52

ods. 11 25V ID -

HPČ

1 +

2/HPM + 441, 239, 22

ods. 12 ods. pôvodný text

3 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM - 175, 507, 18

od odseku 12 2 Verts/ALE

2/HPM ↓

ods. 14 26 ID -

ods. 15 27 ID -

od odseku 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

HPČ

1/HPM + 582, 80, 45

ods. 16

ods. pôvodný text

2 +

ods. 17 29V ID -

od odseku 17 4 Verts/ALE HPM - 296, 349, 63

30 ID -

HPČ

1 +

ods. 21

ods. pôvodný text

2 +

od odseku 21 5 Verts/ALE EH - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE HPM - 185, 425, 92

ods. 24

ods. pôvodný text OH +

od odseku 24 7 Verts/ALE HPM - 217, 428, 54

ods. 26 ods. pôvodný text HPM + 422, 205, 74

od odseku 35 8 Verts/ALE HPM + 342, 308, 53

od odseku 36 9 Verts/ALE -

HPČods. 37 ods. pôvodný text

1 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 554, 105, 47

od odseku 39 10 Verts/ALE -

HPČ

1 +

ods. 43 ods. pôvodný text

2 +

32 ID -ods. 48

ods. pôvodný text HPM + 474, 202, 28

od odseku 48 39 ECR +

ods. 51 11 Verts/ALE HPM - 263, 407, 35

od odseku 52 12 Verts/ALE HPM - 184, 467, 41

od odseku 55 13 Verts/ALE -

ods. 64 ods. pôvodný text HPM + 365, 206, 126

ods. 65 33 ID -

ods. 66 ods. pôvodný text HPM + 413, 219, 77

34 ID -ods. 68

ods. pôvodný text HPM + 382, 241, 71

ods. 69 ods. pôvodný text HPM + 403, 229, 74

od odseku 69 14 Verts/ALE HPM - 271, 372, 56

ods. 73 ods. pôvodný text OH +

38 Renew HPM + 470, 113, 121

HPČ

1 ↓

2 ↓

ods. 75

ods. pôvodný text

3 ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 75 15 Verts/ALE HPM - 288, 292, 119

ods. 91 16 Verts/ALE HPM - 299, 365, 42

ods. 102 35 ID -

ods. 103 17 Verts/ALE -

HPČ

1 +

ods. 106 ods. pôvodný text

2 +

ods. 107 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 111 ods. pôvodný text

2/HPM + 405, 286, 15

ods. 114 36 ID -

ods. 118 37 ID -

uznesenie (text ako celok) HPM + 364, 266, 77

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: odseky 10, 12 (druhá časť), 16 (prvá časť), 26, 37 (druhá časť), 69, 111 (druhá časť); 

PN 2, 38
ECR: PN 21

Žiadosti o oddelené hlasovanie
S&D: odseky 24, 64, 66
PPE: ods. 12
ECR: ods. 3
Verts/ALE: odseky 73, 75, 106, 107, 111

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 1
1. časť text ako celok okrem slova „džihádizmus“
2. časť: toto slovo

ods. 43
1. časť Text ako celok okrem slova „džihádizmus“
2. časť: toto slovo
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ods. 106
1. časť text ako celok okrem slov: „pre obmedzovanie džihádistických aktivít, zmierňovanie 

migračných kríz a “
2. časť: Tieto slová

ECR:
ods. 21
1. časť „domnieva sa, že európska strategická autonómia závisí od schopnosti Únie posilniť 

svoju slobodu posudzovania nezávislej operačnej kapacity, ktorá zahŕňa spoľahlivé 
vojenské sily, svoju priemyselnú kapacitu vyrábať zariadenia, ktoré jej ozbrojené 
sily potrebujú, a politickú schopnosť prijímať rozhodnutia, ak je to vzhľadom na 
okolnosti potrebné, a zároveň odráža cieľ, ktorým je prijatie väčšej zodpovednosti za 
európsku bezpečnosť v záujme obrany jej spoločných záujmov a hodnôt, ak je to 
možné spolu s jej partnermi, ale v prípade potreby aj individuálne; zdôrazňuje, že 
energetická bezpečnosť je dôležitým prvkom pri dosahovaní strategickej 
autonómie;“

2. časť: „vyjadruje pevné presvedčenie, že európska strategická autonómia by mala zahŕňať 
schopnosť nasadzovať ozbrojené sily v okrajových oblastiach EÚ;“

ID:
ods. 16
1. časť „zdôrazňuje, že strategické partnerstvo medzi EÚ a NATO má zásadný význam, 

pokiaľ ide o riešenie bezpečnostných výziev, ktorým čelí EÚ a jej susedné krajiny;“
2. časť: „zdôrazňuje, že strategická autonómia EÚ nie je pre NATO žiadnou konkurenciou a 

neoslabuje súčasnú bezpečnostnú architektúru v Európe; zdôrazňuje, že silnejšia 
Európa posilňuje NATO a umožňuje EÚ zamerať sa spolu s NATO na riešenie 
globálnejších výziev;“

ods. 37
1. časť „opätovne zdôrazňuje strategický význam západného Balkánu pre bezpečnosť a 

stabilitu EÚ; zdôrazňuje potrebu zlepšiť angažovanosť, integráciu a koordináciu EÚ 
v regióne, a to aj využívaním mandátu misií EÚ v rámci SBOP;“

2. časť: „opakuje, že cieľom politiky EÚ v oblasti západného Balkánu je zosúladiť krajiny v 
regióne s acquis EÚ a podporovať ich na ceste smerom k pristúpeniu k EÚ, čím sa v 
Európe ako celku zlepší riadenie mieru a stability;“

ods. 111
1. časť text ako celok okrem slov „víta oznámenie o vytvorení generálneho riaditeľstva pre 

obranný priemysel a vesmír v Komisii, za ktoré zodpovedá komisár pre vnútorný 
trh;“

2. časť: Tieto slová

Renew:
ods. 75
1. časť „vyzýva Radu, aby prijala pozíciu Parlamentu k článku 5 budúceho nariadenia o 

Európskom obrannom fonde; zdôrazňuje, že treba urýchlene dobudovať EDF; 
upozorňuje, že tento nástroj ešte nebol schválený s konečnou platnosťou a v apríli 
2019 bol vyjadrený len čiastočný, politický súhlas; zdôrazňuje, že je dôležité, aby si 
Parlament zachoval svoju pozíciu, pokiaľ ide o výšku prostriedkov v EDF, účasť 
tretích krajín a prijatie primeranej politiky duševného vlastníctva v súvislosti s 
bezpečnosťou a obranou v záujme ochrany výsledkov výskumu;“

2. časť: „vyzýva Komisiu, aby účasť tretích krajín podmienila recipročným otvorením trhov 
so zbraňami;“
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3. časť „pripomína v tejto súvislosti mimoriadne citlivú a strategickú povahu výskumu v 
oblasti obrany, a to v súvislosti s konkurencieschopnosťou priemyslu, ako aj 
strategickou autonómiou Únie; žiada, aby sa náležite zohľadňovali prvotné poznatky 
získané počas vykonávania programu EDIDP (najmä v súvislosti s uplatňovaním 
výnimiek pre oprávnené subjekty), pilotného projektu a prípravnej akcie Únie 
týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany; vyzýva členské štáty, aby sa ako finálni 
klienti obranného priemyslu plne zapojili do rozhodovacieho procesu, a tým zaručili, 
aby boli začlenené programy zamerané na plnenie strategických potrieb SBOP a 
členských štátov; domnieva sa, že úspech EDF bude závisieť od toho, či dokáže 
napĺňať osobitné potreby zúčastnených štátov v oblasti obrany, propagovať výrobky 
obranného priemyslu, ktoré je možné nasadzovať, a zaručiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky, pričom by mal zároveň zabrániť duplicite priemyselného know-how, 
zabezpečiť dopĺňanie vnútroštátnych investícií do obrany a zaistiť, aby spolupráca 
nebola príliš komplikovaná a aby vychádzala zo spoločných európskych noriem a 
interoperability v oblasti výzbroje a vojenského vybavenia; domnieva sa, že rozvoj 
európskeho obranného priemyslu reguláciou prístupu subjektov, ktoré sú 
kontrolované tretími stranami zvonku EÚ, k projektom financovaným z fondu je v 
plnom súlade s európskou ambíciou dosiahnuť strategickú autonómiu a nie je v 
rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami EÚ a jej členských štátov;“

GUE/NGL:
PN 2
1. časť text ako celok okrem slov: „a vojenské“
2. časť: Tieto slová

ECR, ID:
ods. 12
1. časť text ako celok okrem slov: „žiada Európsku radu, aby v prípadoch, keď to Zmluva o 

EÚ umožňuje, za politickú prioritu stanovila využívanie hlasovania kvalifikovanou 
väčšinou v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v Rade;“ a 
„vyzýva členské štáty, aby vypracovali účinný integrovaný prístup ku kríze a 
konfliktom, v ktorom by boli čo najlepšie a najvyváženejšie spojené civilné a 
vojenské prostriedky;“ domnieva sa, že schopnosť Únie primerane reagovať na 
vznikajúce krízy a konflikty závisí aj od rýchlosti rozhodovania;“

2. časť: „žiada Európsku radu, aby v prípadoch, keď to Zmluva o EÚ umožňuje, za politickú 
prioritu stanovila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v oblasti spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v Rade;“

3. časť „vyzýva členské štáty, aby vypracovali účinný integrovaný prístup ku kríze a 
konfliktom, v ktorom by boli čo najlepšie a najvyváženejšie spojené civilné a 
vojenské prostriedky; domnieva sa, že schopnosť Únie primerane reagovať na 
vznikajúce krízy a konflikty závisí aj od rýchlosti rozhodovania;“
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10. Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy

Návrhy uznesení: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Názov 6 GUE/NGL HPM - 75, 558, 60

17 GUE/NGL HPM - 140, 490, 66ods. 1

36 ECR HPM - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR HPM - 169, 512, 26

38 ECR -

od odseku 1

39 ECR -

1 ID HPM - 160, 523, 18ods. 2

40 ECR -

19 GUE/NGL HPM - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

od odseku 2

41 ECR HPM - 157, 526, 17

ods. 3 18 GUE/NGL +

ods. 5 42 ECR -

od odseku 5 21 GUE/NGL -

ods. 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

HPČ

1 +

ods. 7

ods. pôvodný text

2 +



P9_PV(2020)01-15(VOT)_SK.docx 40 PE 646.599

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

45 ECR -ods. 8

ods. pôvodný text HPM + 460, 196, 48

od odseku 8 3 ID HPM - 166, 516, 18

46 ECR HPM - 156, 520, 21

HPČ

1 +

ods. 9

ods. pôvodný text

2 +

od odseku 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -ods. 10

ods. pôvodný text HPM + 543, 126, 37

48 ECR -ods. 11

71 Renew, 
Verts/ALE

HPM + 338, 286, 73

ods. 12 49V ECR HPM - 143, 524, 23

50 ECR -ods. 13

75 Renew HPM + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D EH + 382, 304, 15

72 Verts/ALE HPM - 286, 375, 36

HPČ

1 ↓

ods. 14

ods. pôvodný text

2 ↓

od odseku 14 52 ECR HPM - 188, 488, 19

74 Verts/ALE HPM - 257, 398, 46ods. 15

70 S&D, PPE HPM + 438, 217, 42
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. pôvodný text HPM ↓

53 ECR -ods. 16

73 Renew, 
Verts/ALE

HPM - 254, 394, 53

54 ECR HPM - 193, 484, 22ods. 17

76 Renew HPM - 265, 307, 104

55 ECR -

HPČ

1/HPM + 536, 129, 33

ods. 18

ods. pôvodný text

2 +

ods. 21 56 ECR -

57 ECR -

HPČ

1 -

ods. 22

24 GUE/NGL

2 -

ods. 23 58 ECR -

od odseku 23 59 ECR -

ods. 24 60V ECR HPM - 156, 511, 33

ods. 26 61 ECR -

ods. 27 62 ECR -

od odseku 27 63 ECR HPM - 341, 342, 15

ods. 29 64 ECR -

25 GUE/NGL HPM - 105, 561, 34od odseku 29

65 ECR HPM - 182, 492, 16
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 31 66V ECR -

5 ID HPM - 125, 557, 14

26 GUE/NGL HPM - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

od odseku 31

67 ECR HPM - 320, 354, 21

citácia 1 28V ECR -

od citácie 3 29 ECR HPM - 197, 485, 14

citácia 4 30V ECR -

citácia 5 31V ECR -

od citácie 5 7 GUE/NGL HPM - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -odôv. A

32 ECR -

odôv. B 9 GUE/NGL HPM - 120, 486, 93

10V GUE/NGL -odôv. C

33 ECR HPM - 164, 519, 16

od odôvodnenia C 11 GUE/NGL HPM - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL HPM - 267, 399, 28

od odôvodnenia D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -odôv. E

34 ECR HPM - 320, 349, 28

Odôvodnenie F 35 ECR HPM - 159, 511, 22

uznesenie (text ako celok) HPM + 494, 147, 49

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓
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Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR: PN 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: PN 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; odseky 8, 10, 18 (prvá časť)
GUE/NGL: PN 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; ods. 15
PPE: PN 70; záverečné hlasovanie
Renew: PN 71, 73, 74, 75; záverečné hlasovanie
Verts/ALE: PN 72, 74, 76

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Renew:
ods. 7
1. časť „navrhuje, aby plenárne zasadnutie konferencie vytvorilo otvorené fórum pre 

diskusie medzi rôznymi účastníkmi bez vopred určeného výstupu a bez obmedzenia 
rozsahu na vopred určené oblasti politiky alebo spôsoby integrácie; navrhuje, aby sa 
určili maximálne, vopred vymedzené, ale nie konečné politické priority“

2. časť: „ako napríklad  európske hodnoty, základné práva a slobody, demokratické a 
inštitucionálne aspekty EÚ, výzvy v oblasti životného prostredia a kríza v oblasti 
klímy, sociálna spravodlivosť a rovnosť, hospodárske otázky a otázky zamestnanosti 
vrátane zdaňovania, digitálna transformácia, bezpečnosť a úloha EÚ vo svete;

 zdôrazňuje, že ide o neúplný súbor politík, ktorý by mohol slúžiť ako usmernenie 
pre konferenciu; navrhuje, aby sa využili osobitné prieskumy Eurobarometra na 
podporu tvorby programu a diskusií v rámci procesu konferencie;“

ECR:
ods. 14
1. časť text ako celok okrem slov: „sociálni partneri na úrovni EÚ, a to každý dvoma 

členmi;“
2. časť: tieto slová

ID:
ods. 9
1. časť text ako celok okrem slov: „občianske fóra (tzv. Agory občanov), mládežnícke fóra 

(tzv. Agory mládeže), riadiaci výbor a výkonná koordinačná rada;“
2. časť: tieto slová

ods. 18
1. časť „zdôrazňuje potrebu podpory formou prípravných stretnutí, ako aj príspevkov 

zavedených a skúsených organizácií občianskej spoločnosti a ďalších odborníkov;“
2. časť: „uznáva význam odborných znalostí mimovládnych organizácií, univerzít, 

výskumných centier a think tankov v celej Európe a vyzýva ich, aby podporovali 
proces konferencie na rôznych úrovniach a poskytli podporu jej jednotlivým 
orgánom;“

Verts/ALE:
PN 24
1. časť vypustenie slov „zástupcovia Komisie (traja zodpovední komisári);“
2. časť: vloženie slov „zástupcovia národných a regionálnych parlamentov, občianske fóra“

Iné
Pozmeňujúci návrh 68 bol zrušený.
Dragoş Pîslaru (skupina Renew) tiež podpísal návrh uznesenia B9-0036/2020.


