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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou 
republikou o zjednodušení vízového režimu
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12362/2019),

– s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou 
o zjednodušení vízového režimu (12363/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 
2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C9-0013/2020),

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zahraniční věci,

– s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A9-0090/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Běloruské republiky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti 

V rámci prohlášení summitu Východního partnerství ze dne 7. května 2009 vyjádřily Unie 
a partnerské státy politickou podporu liberalizaci vízového režimu v bezpečném 
a zabezpečeném prostředí a opětovně potvrdily svůj záměr podnikat kroky k postupnému 
zavádění bezvízového režimu pro své občany.

Na tomto základě Komise dne 12. listopadu 2010 předložila doporučení Radě s cílem získat 
pokyny k vyjednání dohod s Běloruskou republikou o zjednodušení udělování krátkodobých 
víz a o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem.

Jednání s Běloruskem byla oficiálně zahájena v Bruselu dne 30. ledna 2014 a vyústila 
v dohodu, která byla parafována dne 17. června 2019. Bělorusko, Evropská unie a sedm 
zúčastněných členských států (Bulharsko, Rumunsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Finsko 
a Lotyšsko) mezitím podepsaly dne 13. října 2016 společné prohlášení o partnerství v oblasti 
mobility.

Cíl a obsah dohody 

Účelem Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového 
režimu (dále jen „dohoda“) je na základě reciprocity zjednodušit udělování víz občanům Unie 
a Běloruska pro zamýšlený pobyt, jehož délka během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 
dnů.

Stěžejní změny v této dohodě jsou následující:

– pro všechny žadatele o vízum platí zásada, že rozhodnutí o udělení či neudělení víza musí být 
přijato ve lhůtě 10 kalendářních dnů. V případě nutnosti dalšího zkoumání lze tuto lhůtu 
prodloužit až na 30 kalendářních dnů. V naléhavých případech lze lhůtu zkrátit na dva pracovní 
dny i méně;

– poplatek za vyřízení žádosti o vízum podané občany Evropské unie a Běloruské republiky 
činí 35 EUR. Tento poplatek se bude vztahovat na všechny žadatele o víza. Od vízového 
poplatku jsou navíc zcela osvobozeny tyto kategorie osob: děti mladší 12 let, osoby se 
zdravotním postižením, blízcí příbuzní a členové oficiálních delegací;

– doklady, které mají být předloženy za účelem odůvodnění účelu cesty, byly zjednodušeny pro 
vybrané kategorie žadatelů (např. pro blízké příbuzné, podnikatele, členy oficiálních delegací, 
žáky základních a středních škol, studenty, účastníky vědeckých, kulturních a sportovních akcí, 
novináře atd.);

– zavádí se rovněž zjednodušená kritéria pro vydávání víz pro více vstupů s platností 1–5 let 
vybraným kategoriím osob (např. členům vlád, parlamentů a soudů, stálým členům oficiálních 
delegací, manželům/manželkám a dětem cestujícím na návštěvu občanů Evropské unie, kteří 
legálně pobývají na území Běloruska, nebo občanů Běloruské republiky, kteří legálně pobývají 
v členských státech, a dále pak účastníkům vědeckých, kulturních, oficiálních výměnných nebo 
přeshraničních programů či mezinárodních sportovních akcí);
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– občané Evropské unie a Běloruské republiky, kteří jsou držiteli platných biometrických 
diplomatických pasů, a držitelé platného průkazu EU „laissez-passer“ jsou v případě 
krátkodobých pobytů od vízové povinnosti osvobozeni. Komise bude nicméně muset konečné 
posouzení běloruského systému vydávání dokladů provést po konzultaci s členskými státy před 
uzavřením dohody. 

V preambuli dohody je zdůrazněn význam základních zásad, jimiž se řídí spolupráce mezi 
smluvními stranami, a také povinnosti a související odpovědnost, včetně dodržování lidských 
práv a demokratických zásad, vyplývající z příslušných mezinárodních nástrojů, jimiž jsou 
vázány.

Smluvní strany mohou zcela nebo zčásti pozastavit platnost dohody z jakéhokoli důvodu, a to 
i na základě porušení nebo zneužití jakéhokoli ustanovení dohody či kvůli otázkám týkajícím 
se lidských práv a demokracie.

Poznámky zpravodaje

Vztahy mezi EU a Běloruskem se v posledních letech rozvíjejí a EU je v tomto směru čím dál 
aktivnější. K učiněným krokům podle Rady EU patří:

 odborné dialogy o konkrétních tématech 
 spolupráce v rámci mnohostranné úrovně Východního partnerství
 podpora občanské společnosti a obětí represe
 jednání o dohodách o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob 

zahájená v lednu 2014 a jednání o partnerství v oblasti mobility zahájená v roce 2015
 dialog o reformách nezbytných pro modernizaci Běloruska a o možnostech rozvoje 

vztahů s EU (včetně případné finanční podpory EU)

Bělorusko tedy usiluje o zlepšení, pokud jde o dodržování univerzálně platných svobod, 
právního zásad státu a lidských práv, včetně svobody projevu, svobody sdělovacích prostředků 
a pracovních práv. Toto by měla být pro EU základní kritéria při určování politiky vůči 
Bělorusku. 

Za této situace byla nedávno uzavřena se zemí dohoda s cílem usnadnit kontakty mezi lidmi 
jakožto důležitý předpoklad trvalého rozvoje hospodářských, humanitárních, kulturních, 
vědeckých a dalších vazeb prostřednictvím zjednodušení vydávání víz občanům Unie 
a Běloruska na základě reciprocity.

Účelem této dohody je na základě reciprocity usnadnit udělování víz občanům Unie 
a Běloruska pro zamýšlený pobyt, jehož délka během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 
dnů. 

Bezvízový režim pro krátkodobé pobyty žadatelů ze specifických kategorií žádným způsobem 
nezmění podmínky vstupu a pobytu běloruských občanů stanovené v Schengenském hraničním 
kodexu pro krátkodobé pobyty a ve vnitrostátních předpisech členských států pro pobyty 
dlouhodobé. Tento režim ani nepovede k zániku kontrol podmínek pro umožnění vstupu 
a pobytu. Běloruští občané budou povinni doložit účel i okolnosti své cesty.

Uvolnění vízového režimu poskytne rovněž Bělorusku příležitost pokračovat v potřebných 
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reformách v oblasti svobody, bezpečnosti a soudnictví.

Dále zpravodaj zdůrazňuje, že v souvislosti se vstupem dohody v platnost jsou důležité 
následující aspekty:

– mají-li se sjednotit informace o postupech pro udělení krátkodobých víz a o dokladech, 
které je nutné při podávání žádostí o tato víza předložit, měly by běloruské orgány 
vypracovat základní informace pro žadatele, které se budou týkat postupů a podmínek 
pro podávání žádostí o krátkodobá víza a jejich platnosti;

– běloruské orgány by měly pravidelně EU informovat o opatřeních přijatých s cílem 
vyhnout se vydávání různých cestovních dokladů a rozvíjet technické aspekty 
zabezpečení cestovních dokladů a také o opatřeních souvisejících s procesem 
personalizace při vydávání cestovních dokladů;

– Bělorusko by mělo bez zbytečného odkladu informovat o zavedení nových cestovních 
dokladů nebo o změně stávajících cestovních dokladů a předložit vzorky těchto 
cestovních dokladů spolu s jejich popisem;

– vzhledem k významu účinného provádění dohody by Bělorusko mělo zajistit dostatečný 
počet pracovníků na konzulátech.

Zpravodaj dospěl k závěru, že dohoda o zjednodušení vízového režimu nabízí EU a Běloruské 
republice příležitost více se sblížit a předejít tomu, aby se mezi EU a jejím sousedem vytvořila 
bariéra.

S ohledem na uvedené pozitivní změny zpravodaj Evropskému parlamentu navrhuje, aby udělil 
souhlas k uzavření této dohody.
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21.2.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou 
o zjednodušení vízového režimu
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Zpravodaj: Petras Auštrevičius

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Činnost Východního partnerství se řídí mj. také snahou posilovat mezilidské kontakty díky 
podpoře mobility v řádně řízeném a bezpečném prostředí. Liberalizace vízového režimu 
zůstává i nadále cílem, který ve prospěch svých obyvatel společně sdílejí jednotlivé 
partnerské země i EU.

Zpravodaj tento návrh vítá, neboť jde o pozitivní vývoj ve vztazích mezi EU a Běloruskem, 
a poukazuje na jeho význam pro občany této země, kteří tak získávají možnost navázat 
kontakty s občany EU a seznámit se s evropskými reáliemi, kulturou a způsobem života. 
Zpravodaj uznává, že běloruské volební procesy a politický systém nedodržují evropské ani 
mezinárodní standardy a nezajišťují ani nechrání univerzální základní svobody. Parlamentní 
volby v roce 2019 provázel značný počet procesních nedostatků, včetně omezujících opatření 
zaměřených na opoziční politické strany a kandidáty, a nevykázaly žádné zlepšení, pokud se 
jedná o demokracii jako takovou. Dohoda o zjednodušení vízového režimu by tedy měla být 
využita k prohloubení spolupráce na místní úrovni a k dalšímu posílení běloruské občanské 
společnosti a podpory, která jí je poskytována. 

Již ve svém sdělení o posílení evropské politiky sousedství (EPS) ze dne 4. prosince 2006 
Komise doporučila, aby byla se zeměmi Východního partnerství zahájena jednání o zpětném 
přebírání osob a o zjednodušení vízového režimu. 

Společné prohlášení ze summitu, který se konal dne 7. května 2009 v Praze a na základě 
kterého bylo vytvořeno Východní partnerství, zdůraznilo význam rozvoje mobility občanů 
v bezpečném prostředí prostřednictvím dohod o zjednodušení vízového režimu a o zpětném 
přebírání osob. Prohlášení si za dlouhodobý cíl stanovilo liberalizaci vízového režimu, která 
musí být doplněna zlepšením bezpečnostních podmínek, aby bylo možné potírat přeshraniční 
trestnou činnost a nelegální migraci. Summity, které se konaly v září 2011 ve Varšavě a 
v listopadu 2013 ve Vilniusu, tyto cíle potvrdily a kladly přitom zvláštní důraz na to, že 
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jedním z cílů pokračující spolupráce a koordinace by mělo být také předcházení nelegální 
migraci a boj proti ní, podpora bezpečné a řádně řízené migrace a mobility a integrovaná 
správa hranic. Bruselský summit z listopadu 2017 zdůraznil, že uzavření dohody 
o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob s Běloruskem by mělo usnadnit 
další pokrok v otázce mobility a současně posílit bezpečnost. 

V souladu se společným přístupem k utváření politiky EU v oblasti zjednodušování vízového 
režimu dohodnutým členskými státy ve Výboru stálých zástupců (COREPER) v prosinci 
2005 nebude dohoda o zjednodušení vízového režimu uzavřena, dokud nebude uzavřena 
dohoda o zpětném přebírání osob.

Za poslední čtyři roky došlo ve vztazích mezi EU a Běloruskem k pokroku. Bělorusko se 
podílí na Východním partnerství, zejména v rámci jeho multilaterálních formátů. V roce 2015 
byl na žádost běloruských orgánů obnoven výroční dialog EU a Běloruska o lidských 
právech. „Partnerství v oblasti mobility“ vzniklo v roce 2016 a stalo se klíčovým nástrojem 
pro rozvoj naší spolupráce ohledně migrace, přičemž současně podpořilo mobilitu občanů EU 
a Běloruska v řádně řízeném a bezpečném prostředí. Bělorusko musí dále učinit praktické 
kroky zaměřené na dodržování univerzálních základních svobod, zásad právního státu 
a lidských práv. Tyto kroky budou i nadále klíčové pro utváření politiky EU vůči Bělorusku, 
která se řídí zásadou „kritické angažovanosti“.

Tento návrh rozhodnutí zohledňuje stávající rámec spolupráce s Běloruskem, zejména pak 
výše uvedené partnerství v oblasti mobility, prohlášení ze summitů Východního partnerství 
a priority pro vyjednávání partnerství mezi EU a Běloruskem. Podobné dohody již byly 
uzavřeny s Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Rada dne 28. února 2011 formálně pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Běloruskem 
s cílem uzavřít s ním dohodu o zjednodušení vízového režimu. Tato jednání byla zahájena 
v červnu 2014 a dohodnuté znění bylo parafováno dne 17. června 2019. Evropská unie 
a Bělorusko nakonec podepsaly dohodu o zjednodušení vízového režimu a o zpětném 
přebírání osob dne 8. ledna 2020.

Cílem návrhu rozhodnutí o uzavření této dohody je – na základě reciprocity – usnadnit 
udělování víz občanům Unie a Běloruska pro zamýšlený pobyt, jehož délka během jakéhokoli 
období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, s poplatkem za vyřízení žádosti o vízum ve výši 35 EUR. 
Návrh obsahuje standardní prvky unijních dohod o zjednodušení vízového režimu. Stanoví 
lhůty pro přijetí rozhodnutí o udělení víza, příslušné poplatky a případy osvobození od nich, 
požadovanou dokumentaci a výjimky a zjednodušuje kritéria pro některé kategorie osob. 
Návrh navíc obsahuje také společné prohlášení o spolupráci v oblasti cestovních dokladů 
a pravidelné výměně informací o zabezpečení cestovních dokladů a společné prohlášení 
o harmonizaci informací o postupech při udělování krátkodobých víz a dokladech, které mají 
být předloženy při podávání žádostí o krátkodobá víza. Tato ustanovení rozvíjejí schengenské 
acquis a nevztahují se na Spojené království, Irsko a Dánské království, které se – společně se 
zeměmi, které nejsou členy EU, ale jsou stranami Schengenské dohody – vybízejí k uzavření 
dvoustranných dohod o zjednodušení vízového režimu.

Zlepšení mobility usnadní kontakt mezi lidmi, který hraje pro rozvoj hospodářských, 
obchodních, sociálních, kulturních a dalších vztahů důležitou roli. Zlepšení mobility je proto 
pro realizaci Východního partnerství klíčové, neboť dlouhodobým cílem je úplné uvolnění 
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vízového režimu.

Dohoda o zjednodušení vízového režimu by měla vstoupit v platnost současně s dohodou 
o zpětném přebírání osob, jelikož spolu obě dohody souvisejí.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil udělit souhlas s návrhem rozhodnutí 
Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení 
vízového režimu.



PE648.818v02-00 12/15 RR\1203850CS.docx

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou 
o zjednodušení vízového režimu

Referenční údaje 12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE)

Příslušný výbor LIBE

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

AFET
29.1.2020

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Petras Auštrevičius
30.9.2019

Datum přijetí 19.2.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

57
3
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, 
Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, 
Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra 
Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam 
Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David 
McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán 
Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, 
Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho 
Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, 
Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, 
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, 
Salima Yenbou

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey 
Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, 
Kris Peeters, Paulo Rangel, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při 
konečném hlasování

Tudor Ciuhodaru



RR\1203850CS.docx 13/15 PE648.818v02-00

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

57 +
ECR Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

ID Anna Bonfrisco, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

NI Fabio Massimo Castaldo, Kostas Papadakis

PPE Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey 
Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán 
Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima

RENEW Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier 
Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven 
Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas 
Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Thomas Waitz, Salima Yenbou

3 -
ID Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Harald Vilimsky

0 0

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se



PE648.818v02-00 14/15 RR\1203850CS.docx

CS

POSTUP – PŘÍŠLUŠNÝ VÝBOR

Název Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou 
o zjednodušení vízového režimu

Referenční údaje 12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas 21.1.2020

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

LIBE
29.1.2020

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

AFET
29.1.2020

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Ondřej Kovařík
6.2.2020

Předchozí zpravodajové Antony Hook

Projednání ve výboru 28.1.2020

Datum přijetí 23.4.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

61
6
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, 
Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş 
Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław 
Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, 
Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura 
Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs 
Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, 
Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz 
Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, 
Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier 
Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil 
Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal 
Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, 
Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, 
Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga 
Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Datum předložení 27.4.2020



RR\1203850CS.docx 15/15 PE648.818v02-00

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

61 +
PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, 
Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan 
Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID Annalisa Tardino

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, , Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik 

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga 
Wiśniewska 

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo 

NI Laura Ferrara, Kostas Papadakis, Milan Uhrík 

6 -
ID Nicholas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

VERTS/ALE Alice Kuhnke

0 0

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


