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PŘÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+ přijat
- zamítnut
 nebrán v potaz
VZ vzat zpět
JH (..., ..., ...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)
EH ( ..., ..., ...) elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)
dílč. dílčí hlasování
odděl. oddělené hlasování
pn pozměňovací návrh
KPN kompromisní pozměňovací návrh
OČ odpovídající část
Z zrušující pozměňovací návrh
= totožné pozměňovací návrhy
§ odstavec
čl. článek
odův. bod odůvodnění
NÚ návrh usnesení
SNÚ společný návrh usnesení
1/20 nízká prahová hodnota (1/20 poslanců)
1/10 střední prahová hodnota (1/10 poslanců)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslanců)
TAJ tajné hlasování
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1. Stav v oblasti svobod v Alžírsku

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

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

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

1 ID JH - 159, 471, 28za § 3

2 ID JH - 135, 463, 67

za § 4 3 ID JH - 140, 484, 37

hlasování: usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
ID: pn. 1, 2, 3
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2. Kuba, případ Josého Daniela Ferrera

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

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § původní znění JH + 616, 29, 18

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 382, 243, 42

Návrhy usnesení politických skupin

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 ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
S&D: § 1
PPE: konečné hlasování RC-B9-0200/2019

Žádosti o oddělené hlasování
S&D: § 1
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3. Haiti

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

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

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

hlasování: usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

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 mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce 
jakostního hovězího masa ***

Doporučení: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

hlasování: postup 
souhlasu

JH + 457, 140, 71
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5. Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce 
jakostního hovězího masa (usnesení) ***

Zpráva: Bernd Lange (A9-0037/2019)

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

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL JH - 190, 462, 16

za § 4 4 GUE/NGL JH - 242, 403, 20

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 459, 145, 66

Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL pn. 3, 4

Různé
Helmut Scholz (skupina GUE/NGL) rovněž podepsal pn. 1 až 4.



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

6. Situace v Bolívii

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

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

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

před § 1 1 GUE/NGL JH - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL JH - 270, 377, 24

za § 3 3 GUE/NGL JH - 144, 490, 36

za § 4 9 Verts/ALE -

za § 8 4 GUE/NGL JH - 161, 491, 16

odův. D 5Z Verts/ALE -

odův. G 6 Verts/ALE -

odův. H 7Z Verts/ALE EH - 263, 343, 66

odův. K 8 Verts/ALE -

za odův. K 10 Verts/ALE -

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 425, 132, 109

Návrhy usnesení politických skupin

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 ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL: pn 1, 2, 3, 4; konečné hlasování RC-B9-0187/2019
PPE: konečné hlasování RC-B9-0187/2019
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7. Stav klimatické a environmentální nouze

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

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

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

název 10 PPE EH - 238, 412, 20

dílč.

1/JH - 101, 560, 9

7 poslanci:

2/JH - 95, 563, 9

11 ID JH - 124, 538, 3

9 PPE EH - 227, 418, 21

dílč.

1/JH + 374, 269, 23

§ 1

§ původní znění

2 +

dílč.

1/JH - 101, 555, 15

16 ECR

2/JH ↓

15 GUE/NGL JH - 148, 514, 9

dílč.

1/JH + 609, 59, 6

2/JH + 543, 119, 8

3/JH + 532, 122, 15

§ 2

§ původní znění

4/JH + 465, 192, 16

dílč.

1/JH + 491, 165, 17

za § 2 17 ECR

2/JH + 405, 219, 41
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH + 352, 303, 5

za § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH - 155, 507, 8

za § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH - 260, 394, 16

za § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH - 158, 495, 21

dílč.

1 +

práv. východ. 4 § původní znění

2 +

za práv. východ. 5 6 poslanci: JH - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -odův. A

§ původní znění odděl. +

4 Renew +odův. B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

odův. C

8 PPE -

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 429, 225, 19

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0209/2019 Renew JH ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE JH ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID JH ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓
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Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL: konečné hlasování RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: pn. 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; konečné hlasování RC-B9-0209/2019, konečné hlasování 

B9-0209/2019, konečné hlasování B9-0211/2019
ECR: pn. 7, 16, 17
ID: § 1 (1. část), 2; pn. 6, 11; konečné hlasování RC-B9-0209/2019, konečné hlasování 

B9-0218/2019

Žádosti o oddělené hlasování
ID: odův. A

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
pn. 7
1. část „připomíná, že změna klimatu je pro lidstvo jednou z mnoha výzev a že všechny 

země a zúčastněné strany na celém světě se musí maximálně zasadit o to, aby byla 
měřena vědeckými metodami, tak aby příslušná politika a zejména výdaje vycházely 
ze sledovatelných faktů, a nikoli z apokalyptických scénářů šířících strach nebo z 
nespolehlivých modelů; zdůrazňuje, že se vědci neshodli na tom, do jaké míry se 
klima mění v důsledku působení člověka a do jaké míry jde o přirozený proces;“

2. část „konstatuje, že globální teplota se oproti předpovědím zvyšuje mnohem pomaleji, a 
že tudíž stav klimatické a environmentální nouze nenastal;“

pn. 16
1. část celé znění kromě slov: „bez odkladu“, „a provedly“ a „k dosažení nulových čistých 

emisí do roku 2050“
2. část tato slova

§ 1
1. část „vyhlašuje stav klimatické a environmentální krize;
2. část vyzývá Komisi, členské státy a všechny globální aktéry, aby urychleně přijali 

konkrétní opatření nezbytná pro boj proti této hrozbě a jejímu zamezení, dokud 
nebude pozdě, a deklaruje svůj vlastní závazek přijmout tato opatření;“

právní východisko 4
1. část celé znění kromě slov: „nejnovější a nejobsáhlejší vědecká fakta o škodlivých 

účincích změny klimatu, obsažená ve“
2. část tato slova

PPE, ID:
pn. 17
1. část „uvědomuje si svou institucionální odpovědnost za snižování své uhlíkové stopy; 

navrhuje přijmout vlastní opatření ke snížení emisí, včetně nahrazení svého 
vozového parku vozidly s nulovými emisemi,“

2. část „a vyzývá všechny členské státy, se dohodly na jediném sídle Evropského 
parlamentu;“
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§ 2
1. část „naléhavě žádá Komisi, aby u všech relevantních legislativních a rozpočtových 

návrhů prováděla úplné posouzení klimatických a environmentálních dopadů“ 
kromě slov „klimatických a“

2. část „klimatických a“
3. část: „a dbala na to, aby byly plně v souladu s cílem udržet globální oteplení pod hranicí 

1,5 °C“
4. část: „a nepřispívaly k úbytku biologické rozmanitosti;“

8. Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25)

Návrh usnesení: B9-0174/2019

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

Společný návrh usnesení B9-0174/2019
(výbor ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

před § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH - 175, 259, 234

51 GUE/NGL JH - 123, 534, 13

dílč.

1 +

§ 1

§ původní znění

2/JH + 606, 55, 8

za § 3 52 GUE/NGL JH + 420, 231, 19

dílč.

1/JH + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § původní znění

3 +

dílč.

1/JH + 537, 119, 15

§ 14 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 20 § původní znění

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

43 ECR EH - 294, 367, 9

dílč.

1 +

§ 21

§ původní znění

2 +

§ 22 44 ECR JH - 151, 492, 32

45 ECR JH - 243, 407, 19

dílč.

1/JH - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE JH - 154, 402, 115

19 PPE JH - 199, 447, 25

dílč.

1/JH + 520, 135, 13

§ 23

§ původní znění

2/JH + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE JH - 151, 398, 120

20 PPE JH - 185, 452, 32

§ 24

§ původní znění JH + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE EH + 352, 309, 7

dílč.

1/JH + 634, 27, 8

§ 26 § původní znění

2 +

§ 27 § původní znění JH + 540, 108, 21

dílč.

1 +

§ 28 § původní znění

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

55 GUE/NGL -§ 32

§ původní znění odděl./E
H

+ 374, 277, 21

§ 33 § původní znění JH + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL JH - 280, 375, 12

58 GUE/NGL JH - 261, 388, 16za § 35

59 GUE/NGL EH - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

za § 39 22 PPE JH + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL EH + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE EH - 260, 396, 17

dílč.

1/JH + 375, 280, 12

§ 45

§ původní znění

2 +

§ 46 62 GUE/NGL JH - 137, 482, 47

dílč.

1/JH + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/JH - 222, 419, 23

dílč.

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

dílč.

§ 52

§ původní znění

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

2/JH ↓

3/JH ↓

4/JH ↓

5/JH ↓

6/JH ↓

4 Verts/ALE JH + 343, 306, 7za § 52

64 GUE/NGL EH - 125, 536, 5

65 GUE/NGL EH + 336, 314, 6

dílč.

1 ↓

§ 53

§ původní znění

2 ↓

23 PPE -za § 53

47 ECR JH - 312, 331, 22

§ 54 § původní znění odděl. +

38 poslanci: JH + 322, 298, 45§ 56

§ původní znění JH ↓

dílč.

1/EH + 587, 55, 9

§ 58 § původní znění

2/EH - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR JH - 235, 368, 58

66 GUE/NGL EH - 269, 381, 19

dílč.

1/JH + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ původní znění

3 +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 64 § původní znění odděl. +

24 PPE EH + 341, 314, 11

dílč.

1/JH + 428, 207, 31

25 PPE

2/JH - 272, 354, 36

za § 64

67 GUE/NGL JH - 104, 430, 128

dílč.

1/JH - 262, 394, 9

12rev=
26=

poslanci
PPE

2/JH - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ původní znění odděl. +

13=
27=

poslanci
PPE

JH - 266, 360, 40§ 66

§ původní znění odděl. +

5 Verts/ALE +

14=
28=

poslanci
PPE

-

15=
29=

poslanci
PPE

-

za § 66

16=
30=

poslanci
PPE

-

§ 67 31Z PPE JH - 140, 463, 57

za § 67 6 Verts/ALE JH + 487, 136, 40

9 Verts/ALE JH + 366, 256, 38

32 PPE JH - 119, 502, 36

dílč.

1 ↓

§ 68

§ původní znění

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

3 ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

34 PPE -

dílč.

1 +

§ 69

§ původní znění

2/EH + 364, 280, 13

dílč.

1/EH + 341, 308, 10

za § 69 18=
35=

poslanci
PPE

2/EH - 222, 404, 25

dílč.

1/JH - 165, 474, 21

§ 70 68 GUE/NGL

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE EH + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL EH + 429, 198, 18

§ 75 7Z Verts/ALE JH - 167, 477, 17

§ 76 8Z Verts/ALE -

dílč.

1 +

§ 77 § původní znění

2/EH + 364, 284, 9

dílč.

1 +

§ 78 § původní znění

2/JH + 611, 40, 8
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1 +

§ 80 § původní znění

2/JH + 538, 76, 42

dílč.

1 +

§ 82 § původní znění

2/JH + 526, 122, 8

§ 83 § původní znění odděl. +

§ 90 § původní znění odděl. +

dílč.

1 +

§ 91 § původní znění

2 +

§ 113 71 GUE/NGL -

za § 114 72 GUE/NGL JH - 100, 481, 77

§ 115 § původní znění odděl. +

dílč.

1 +

§ 116 § původní znění

2/JH + 528, 88, 41

dílč.

1 +

§ 118 § původní znění

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

právní východisko 18 39 ECR EH + 415, 194, 44

odův. B 40 ECR -

odův. C 41 ECR -

odův. I § původní znění odděl. +

odův. K § původní znění JH + 481, 148, 25

dílč.

1/EH - 122, 520, 10

odův. L 42 ECR

2 -

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 430, 190, 34

Žádosti o jmenovité hlasování
PPE: pn. 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: pn. 11
GUE/NGL: pn. 51, 52, 53 (1. část), 57, 58, 62, 67, 68 (2. část), 72
ID: § 1 (2. část), 9 (1. část), 14 (1. část), 23, 26 (1. část), 33, 45 (1. část), 52 (3. část), 56, 

62 (1. část), 78 (2. část), 80 (2. část), 82 (2. část), 116 (2. část); odův. K; konečné 
hlasování

ECR: pn. 38, 44, 45, 47; § 24, 56
Verts/ALE: pn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; konečné hlasování

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 27, 33, 56, 65, 66
poslanci: § 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; odův. I
Renew: § 56
GUE/NGL: § 64, 83, 90; odův. K
ECR: § 27

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 3
1. část celé znění kromě slov: „vyjadřuje však politování nad tím, že její úvěrová politika v 

oblasti energetiky stále umožňuje investice do infrastruktury pro tzv. „nízkouhlíkové 
plyny“, aniž by existovala jasná a konkrétní opatření na ochranu životního 
prostředí;“

2. část tato slova

pn. 10
1. část celé znění kromě slov: „přičemž do roku 2021 ukončí svou podporu financování 

projektů týkajících se fosilních paliv, a do roku 2020 budou veškeré její finanční 
činnosti v souladu se zásadami a cíli Pařížské dohody;“

2. část tato slova



P9_PV(2019)11-28(VOT)_CS.docx 19 PE 644.716

pn. 18=35=
1. část „vyzývá k navýšení finanční prostředků na výzkum a na zavádění alternativních 

paliv na trh;“
2. část „konstatuje, že podpora přístupu na trh a používání alternativních paliv by měla mít 

přednost před dalším zdaňováním paliv;“

pn.42
1. část „vzhledem k tomu, že změna klimatu má nepoměrně závažnější dopady na 

rozvojové země, a přece tyto země emitují více CO2 než rozvinuté země;“
2. část „vzhledem k tomu, že binární rozlišování mezi „rozvinutými“ a „rozvojovými“ 

zeměmi (příloha I /neuvedené v příloze I) již v rámci mnohostranných opatření v 
oblasti klimatu není odůvodněné;“

§ 77
1. část celé znění kromě slov: „do roku 2020“
2. část tato slova

poslanci:
§ 23
1. část celé znění kromě slov: „vnitrostátně stanovených příspěvků“ a „s cílem platným pro 

celé hospodářství snížit domácí emise skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání 
s úrovněmi z roku 1990 o 55 %;“

2. část tato slova

§ 28
1. část „je toho názoru, že by se mělo pokračovat v práci na vývoji spolehlivého modelu 

měření klimatického dopadu na základě spotřeby;“
2. část „bere na vědomí závěr, k němuž Komise dospěla ve svém podrobném hodnocení a 

podle něhož je úsilí EU o snižování emisí z výroby poněkud znehodnocováno 
dovozem zboží s vysokou uhlíkovou stopou, avšak EU přesto významně přispívá ke 
snižování emisí v jiných zemích díky zvýšeným obchodním tokům a vyšší uhlíkové 
účinnosti svého exportu;“

§ 118
1. část „domnívá se, že jelikož Parlament musí poskytnout svůj souhlas s mezinárodními 

dohodami a jako spolunormotvůrce hraje ústřední roli v provádění Pařížské dohody 
v EU, musí mít své pevné místo v delegaci EU;“

2. část „očekává proto, že mu bude na COP25 v Madridu umožněno účastnit se 
koordinačních schůzek zástupců EU a bude mít přístup ke všem přípravným 
dokumentům od okamžiku zahájení jednání;“

GUE/NGL
pn. 53
1. část „podporuje aktualizaci vnitrostátně stanovených příspěvků Unie““
2. část „domnívá se, že k tomu je třeba, aby byl cíl dosáhnout uhlíkové neutrality co 

nejdříve, nejpozději však do roku 2050, začleněn do unijní legislativy; vyzývá 
rovněž další světové ekonomiky, aby aktualizovaly své vnitrostátně stanovené 
příspěvky s cílem vyvolat globální efekt;“
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pn. 68
1. část „připomíná, že 23 % globálních emisí skleníkových plynů pochází ze zemědělství 

a že celosvětově je se zemědělstvím spojeno 80 % odlesňování; zdůrazňuje, že 
pokud má být zajištěna dostatečná výživa pro rostoucí světovou populaci, musíme 
investovat do ekologického zemědělství, udržitelných výrobních metod a udržitelné 
spotřeby; poukazuje na to, že v oblasti zemědělství nepředstavuje samotné 
zvyšování účinnosti přiměřenou dekarbonizační strategii;“

2. část „vyzývá všechny strany, aby aktivně prosazovaly zdravou a udržitelnou výživu;“

§ 21
1. část „zdůrazňuje, že má-li být EU důvěryhodným a spolehlivým partnerem v 

celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní a inkluzivní;“

2. část „poukazuje proto na to, že EU musí investovat a dosáhnout výrazného pokroku ve 
výzkumu a ve vývoji průmyslově využitelných inovací;“

ID:
§ 1
1. část celé znění kromě slov: „a že všechny státy a aktéři na celosvětové úrovni musí v boji 

proti změně klimatu vynaložit veškeré úsilí“
2. část tato slova

§ 14
1. část „zdůrazňuje, že pokud chceme zabránit překročení limitu 1.5°C, je nutné 

pětinásobně zvýšit vnitrostátně stanovené příspěvky;“
2. část „zdůrazňuje, že tento globální cíle je stále technicky dosažitelný a měl by řadu 

vedlejších přínosů pro životní prostředí a veřejné zdraví;“

§ 26
1. část „zdůrazňuje, že všechny politiky v oblasti klimatu by měly být prováděny v souladu 

se zásadou spravedlivého přechodu a v úzké spolupráci s občanskou společností a 
sociálními partnery;“

2. část „domnívá se proto, že nezbytnou podmínkou pro dosažení uhlíkové neutrality ve 
všech odvětvích společnosti spravedlivým, inkluzivním a sociálně udržitelným 
způsobem jsou silnější sociální partnerství a zapojení občanské společnosti na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU; má za to, že klíčovými faktory, které umožňují 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, jsou řešení inspirovaná přírodou a 
obnova a zachování ekosystémů a biologické rozmanitosti;“

§ 45
1. část „opakuje, že SZP by již neměla poskytovat dotace na činnosti, které škodí životnímu 

prostředí a klimatu,“
2. část „včetně odvodňování rašelinišť a nadměrného odběru vody k zavlažování, a neměla 

by penalizovat výskyt stromů v zemědělských oblastech;“

§ 78
1. část „vítá vstup kigalské změny Montrealského protokolu v platnost; domnívá se, že tím 

by měla Unie dostat nový impuls k tomu, aby rychle provedla revizi nařízení o 
fluorovaných plynech, protože je nutné odstranit známé nedostatky, které ohrožují 
klimatické ambice Unie, jako je nezákonný obchod s hydrofluoruhlovodíky (HFC)“

2. část „a nedostatečná opatření proti používání fluoridu sírového (SF6);“
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§ 80
1. část celé znění kromě slov: „a abychom ukázali světu, že průmysl a klimatická neutralita 

se nevylučují;“
2. část tato slova

§ 82
1. část celé znění kromě slov: „a klimatické legislativy EU“
2. část tato slova

§ 116
1. část celé znění kromě slov: „znovu proto vyjadřuje politování nad oznámením prezidenta 

USA Donalda Trumpa, že zamýšlí vyvázat Spojené státy z Pařížské dohody;“
2. část tato slova

ECR:
§ 20
1. část „vítá, že na summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu v roce 2019 vznikla 

Aliance pro klimatické ambice, jíž se účastí 59 smluvních stran UNFCCC, které daly 
najevo svůj záměr předložit do roku 2020 zvýšené vnitrostátně stanovené příspěvky, 
jak je stanoveno v Pařížské dohodě, a 65 smluvních stran včetně Unie, které usilují o 
dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů“

2. část „do roku 2050; lituje však, že ne všechny členské státy zatím byly připraveny 
podpořit zvýšení vnitrostátně stanoveného příspěvku Unie, jak požadoval Evropský 
parlament;“

§ 53
1. část „zdůrazňuje, že transformace na klimaticky neutrální ekonomiku by měla 

proběhnout spravedlivým způsobem a že je zapotřebí zaujmout anticipační a 
participační přístup, aby z transformace měli prospěch občané a aby při ní byly 
podporovány nejzranitelnější regiony a komunity; domnívá se, že vznik fondu pro 
spravedlivou transformaci je jedním z nástrojů, které lze na úrovni EU použít k 
tomu, aby transformace proběhla inkluzivním způsobem a aby občané a regiony 
nejvíce postižení dekarbonizací, jako jsou uhelné regiony, byli řádně informováni; 
uznává, že kompenzační fondy samy o sobě nejsou zárukou spravedlivého přechodu 
a že základem politiky přechodu musí být v každém případě komplexní evropská 
strategie pro rozvoj a modernizaci těchto unijních regionů a podpora těch, kteří stojí 
v čele tohoto procesu; je přesvědčen, že klimatická transformace Evropy musí být 
ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelná; vyzývá proto Unii a členské státy, 
aby zavedly vhodné politiky a financování,“

2. část „které by se odvíjely od jednoznačných, důvěryhodných a vymahatelných 
krátkodobých a dlouhodobých závazků dotčených členských států v oblasti 
dekarbonizace vztahujících se na celou ekonomiku, a to mimo jiné tím, že do svých 
konečných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu zahrnou konkrétní 
opatření k tomu, aby v časovém horizontu slučitelném se závazky EU udržet 
globální oteplení na úrovni odpovídající dlouhodobým cílům Pařížské dohody a s 
cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality bylo postupně ukončeno 
spalování uhlí;“
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§ 91
1. část „připomíná, že prioritizace energetické účinnosti, zejména prostřednictvím zásady, 

že energetická účinnost musí stát na prvním místě, a dosažení celosvětového 
vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů jsou dva z hlavních 
cílů energetické unie EU; zdůrazňuje, že byl stanoven cíl zvýšit do roku 2030 podíl 
obnovitelné energie na nejméně 32 % a cíl dosáhnout zvýšení energetické účinnosti 
alespoň o 32,5 %;“

2. část „poukazuje na to, že tyto cíle sice povedou k většímu snížení emisí skleníkových 
plynů, než se původně předpokládalo, ale přesto nejsou v souladu se snížením o 50–
55 %, které navrhuje nastupující předsedkyně Komise, ani s cílem udržet globální 
oteplení na 1,5 °C; vyzývá Komisi a Radu, aby určily, jaká další činnost je třeba k 
tomu, aby se zvýšil podíl obnovitelné energie a stoupla energetická účinnost v 
souladu s cílem snížit emise skleníkových plynů; vyzývá k tomu, aby byla opatření 
energetické účinnosti prosazována na celosvětové úrovni a aby byly obnovitelné 
zdroje energie zavedeny včas;“

Verts/ALE:
pn. 25
1. část „bere na vědomí oznámení nově zvolené předsedkyně Komise Ursuly von der 

Leyenové, že se ETS rozšíří o odvětví, na něž se systém pro obchodování s emisemi 
dosud nevztahoval; odmítá přímé začlenění do systému obchodování s emisemi v 
EU;“

2. část „žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě předložila zprávu obsahující posouzení 
dopadu ohledně odděleného ETS pro tato odvětví; rozhodně zdůrazňuje, že by 
systém zpoplatnění CO2neměl nahradit nebo oslabit stávající opatření, jako jsou 
normy CO2 pro osobní a nákladní vozidla nebo nařízení o opatřeních v oblasti 
klimatu, ale měl by stávající právní předpisy doplňovat s cílem posílit ambice EU v 
oblasti klimatu v rámci souboru politik, jak uvedl nově zvolený výkonný 
místopředseda Frans Timmermans při svém slyšení v Parlamentu;“

PPE, Verts/ALE:
pn. 12rev=26=
1. část celé znění kromě nahrazení slov: „bylo“ a „plně dekarbonizováno nejpozději do 

roku 2050“ slovy: „nadále pokračovat ve svém úsilí o ambiciózní snižování emisí“
2. část nahrazení slov: „bylo“ a „plně dekarbonizováno nejpozději do roku 2050“ slovy: 

„nadále pokračovat ve svém úsilí o ambiciózní snižování emisí“

PPE, poslanci:
§ 68
1. část celé znění kromě slov: „připomíná, že emise CO2 z lodní dopravy by se měly podle 

odhadů zvýšit do roku 2050 o 50 % až 250 %;“ „před rokem 2023“, „okamžitě“, 
„závazné“, „co nejdříve navrhla další akce na úrovni EU“ a „jako je například 
zahrnutí námořní dopravy do ETS a“

2. část „připomíná, že emise CO2 z lodní dopravy by se měly podle odhadů zvýšit do roku 
2050 o 50 % až 250 %;“

3. část: „před rokem 2023“
4. část: „okamžitě“
5. část: „závazné“
6. část: „co nejdříve navrhla další akce na úrovni EU“ a „jako je například zahrnutí námořní 

dopravy do ETS a“

§ 69
1. část celé znění kromě slov: „lodí s nulovými emisemi a lodí s ekologickými prvky“
2. část tato slova
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PPE, poslanci, ID, ECR:
§ 52
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že investice EU budou 

vždy prověřovány z hlediska klimatu a biologické rozmanitosti, a aby případně 
předložila harmonizovaná závazná pravidla;“, „vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
příští víceletý finanční rámec (VFR) bude plně v souladu s Pařížskou dohodou a 
nebude obsahovat žádné výdaje, které by jí odporovaly;“, „zdůrazňuje, že je důležité 
doplnit Zelený klimatický fond (GCF), a vybízí členské státy, aby přinejmenším 
zdvojnásobily své příspěvky na uvolnění prvních prostředků;“, „vyzývá Evropskou 
investiční banku, aby rychle ukončila poskytování úvěrů na projekty fosilních paliv 
kromě plynu, pokud je využíván v kombinaci s obnovitelnými zdroji jako 
přechodová technologie k nahrazení uhlí“ a „a pokud neexistují jiné alternativy, byla 
přijata opatření proti efektu „uzamčení“ (lock-in) a byly učiněny kroky k tomu, aby 
vývoj emisí byl v souladu s cíli Pařížské dohody;“

2. část „vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že investice EU budou vždy prověřovány 
z hlediska klimatu a biologické rozmanitosti, a aby případně předložila 
harmonizovaná závazná pravidla;“

3. část: „vyzývá Komisi, aby zajistila, že příští víceletý finanční rámec (VFR) bude plně v 
souladu s Pařížskou dohodou a nebude obsahovat žádné výdaje, které by jí 
odporovaly;“

4. část: „zdůrazňuje, že je důležité doplnit Zelený klimatický fond (GCF), a vybízí členské 
státy, aby přinejmenším zdvojnásobily své příspěvky na uvolnění prvních 
prostředků;“

5. část: „vyzývá Evropskou investiční banku, aby rychle ukončila poskytování úvěrů na 
projekty fosilních paliv kromě plynu, pokud je využíván v kombinaci s 
obnovitelnými zdroji jako přechodová technologie k nahrazení uhlí“

6. část: „a pokud neexistují jiné alternativy, byla přijata opatření proti efektu „uzamčení“ 
(lock-in) a byly učiněny kroky k tomu, aby vývoj emisí byl v souladu s cíli Pařížské 
dohody;“

PPE, Renew:
§ 58
1. část „připomíná smluvním stranám, že je nutné vyčlenit více zdrojů na to, abychom 

přešli od pouhých závazků ke skutečné akci a provedli nezbytná opatření k dosažení 
cílů Pařížské dohody; podporuje sílící dynamiku směřující ke zřízení mechanismu 
pro kompenzaci uhlíku na evropských hranicích (carbon adjustment mechanism), 
jehož cílem má být vytvoření rovných podmínek v mezinárodním obchodě a 
zamezení únikům uhlíku;“

2. část „vyzývá proto Komisi a členské státy, aby co nejdříve zavedly vyvážené, 
progresivní zdanění uhlíku;“

ID, ECR:
§ 9
1. část „zdůrazňuje, že zvláštní zpráva IPCC „Globální oteplení o 1,5 °C“ představuje z 

vědeckého hlediska dosud nejúplnější a nejaktuálnější zhodnocení scénářů 
zmírňování změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou;“

2. část „poukazuje na to, že jak uvádí tato zpráva, chceme-li mít přiměřenou naději na 
udržení zvýšení globální teploty do roku 2100 pod 1,5 °C, a to bez překročení nebo 
jen s mírným překročením, musíme dosáhnout nulových čistých globálních emisí 
skleníkových plynů nejpozději do roku 2067 a snížit globální emise skleníkových 
plynů do roku 2030 na nejvýše 27,4 Gt CO2 ročně; zdůrazňuje, že ve světle těchto 
zjištění a v souladu s Pařížskou dohodou musí Unie ze své pozice globálního lídra a 
společně s dalšími velkými ekonomikami usilovat o to, aby bylo nulových čistých 
emisí skleníkových plynů dosaženo co nejdříve,“

3. část: „nejpozději však do roku 2050;“
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poslanci, ID:
§ 62
1. část „zdůrazňuje, že 80 % osob, které v důsledku změny klimatu musely opustit své 

domovy, tvoří ženy a děti,“
2. část „které jsou obecně změnou klimatu zasaženy více než muži a nesou větší zátěž, 

ačkoliv nejsou zapojeny do přijímání klíčových rozhodnutí o opatřeních v oblasti 
klimatu; zdůrazňuje proto, že pro úspěch a účinnost klimatických opatření je 
nezbytné posílit postavení všech marginalizovaných genderových komunit a zajistit 
jejich plnou a rovnoprávnou účast a vedoucí postavení na mezinárodních fórech, 
jako je UNFCCC, a jejich zapojení do klimatických opatření na celostátní, 
regionální a místní úrovni;“

3. část: „je přesvědčen, že EU a členské státy by měly plně podporovat provádění akčního 
plánu UNFCCC pro genderovou rovnost, zejména tím, že budou genderové hledisko 
začleňovat do klimatické a rozvojové politiky EU, a měly by podporovat zapojení 
žen z řad původního obyvatelstva a obránců práv žen do činnosti UNFCCC;“

Různé
Pozměňovací návrhy 17 a 33 byly vzaty zpět.
Stéphane Séjourné a Chrysoula Zacharopoulou (skupina Renew) vzali zpět své podpisy z 
pozměňovacího návrhu 38.
Jadwiga Wiśniewska a skupina ECR vzaly zpět svou podporu návrhu usnesení B9-0174/2019.
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9. Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově 
podmíněnému násilí

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

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

Návrh usnesení B9-0224/2019
(ECR)

hlasování: usnesení (celé znění) JH - 117, 493, 32

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

za § 1 1 ID JH - 157, 454, 24

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

JH + 345, 260, 36

§ 7 § původní znění JH + 445, 112, 78

za § 22 3 ID JH - 42, 554, 44

za práv. východ. 6 2 ID JH - 145, 470, 24

odův. L § původní znění JH + 407, 138, 93

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 500, 91, 50

Návrh usnesení B9-0226/2019
(ID)

hlasování: usnesení (celé znění) ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
ECR: konečné hlasování B9-0224/2019
Renew: pn. 4
Verts/ALE: § 7; odův. I; konečné hlasování B9-0225/2019
ID: pn. 1, 2, 3

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 7; odův. L

Různé
Samira Rafaela, Martin Hojsík a Dragoş Pîslaru (skupina Renew) rovněž podepsali návrh usnesení 
B9-0225/2019.
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10. Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a 
vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 
1991 ve Vilniusu

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

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

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

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 493, 43, 86

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
PPE: konečné hlasování RC-B9-0182/2019

11. Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti 
Airbus na evropské zemědělství

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

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0197/2017
(PPE, S&D, Renew, ECR)

za § 1 6 GUE/NGL -

za § 4 2 Verts/ALE -

dílč.

1 +

§ 6 § původní znění

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

dílč.

1 +

§ 7 § původní znění

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

za § 7

11 ID JH - 99, 523, 3

za § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -za § 16

8 GUE/NGL -

před odův. A 1 Verts/ALE -

odův. D 9 ID -

za odův. F 10 ID JH - 97, 522, 6

hlasování: usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

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 ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
ID: pn. 10, 11
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Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
§ 6
1. část celé znění kromě slov: „vyjadřuje v této souvislosti hluboké politování nad 

nedostatkem odpovídajícího financování za tímto účelem v rozpočtu na rok 2020“
2. část tato slova

§ 7
1. část celé znění kromě slov: „jako jsou režimy podpory soukromého skladování a stažení 

z trhu, a jakékoli nové nebo jiné dostupné nástroje a příslušná opatření“
2. část tato slova

12. Krize Odvolacího orgánu WTO

Návrh usnesení: B9-0181/2019

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

Návrh usnesení B9-0181/2019
(výbor INTA)

za § 3 2 GUE/NGL JH - 51, 544, 12

za § 4 1 PPE +

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 506, 46, 61

Žádosti o jmenovité hlasování
PPE: konečné hlasování
GUE/NGL: pn. 2

13. Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Návrh usnesení: B9-0175/2019

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

Návrh usnesení B9-0175/2019 
(výbor DEVE)

dílč.

1 +

§ 17 § původní znění

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

§ 23 1 PPE EH + 340, 250, 13

dílč.

1/EH - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ původní znění JH + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -za odův. E

4 Verts/ALE -

hlasování: usnesení (celé znění) +

Žádosti o jmenovité hlasování
ID: § 25

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 25

Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
pn. 2
1. část celé znění kromě slov: „zvláště pokud jde o otázky týkající se klimatu, obchodu, 

bezpečnosti a migrace;“
2. část tato slova

PPE, ECR:
§ 17
1. část „zdůrazňuje význam rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen coby hnací síly 

rozvoje a vyzývá EU a země AKT, aby rovnost žen a mužů začlenily do dohody 
jakožto průřezové téma;“

2. část „podtrhuje, že je důležité, aby se strany zavázaly zasazovat se o sexuální a 
reprodukční zdraví a práva a o plné provádění akčního programu Mezinárodní 
konference o populaci a rozvoji;“


