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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
NU návrh usnesení
SNU 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. Početní složení výborů

Návrh rozhodnutí: B9-0039/2020

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh rozhodnutí B9-0039/2020
(Konference předsedů)

návrh rozhodnutí +

2. Protokol mezi EU a Islandem a Norskem k Dohodě o kritériích a mechanismech 
určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z 
členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému 
Eurodac pro účely vymáhání práva ***

Doporučení: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení JH + 550, 24, 22

3. Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb ***

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení JH + 597, 34, 32
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4. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé 
podniky *

Zpráva: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 592, 22, 51

5. Zelená dohoda pro Evropu

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

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

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

45 GUE/NGL -před § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR JH - 154, 505, 15

46 GUE/NGL JH - 253, 378, 49

dílč.

1 +

§ 1

§ původní znění

2/EH + 366, 313, 7

14 Verts/ALE JH + 430, 201, 63za § 1

22 ECR -

dílč.

1 +

§ 2 § původní znění

2/JH + 590, 100, 6

dílč.

1 +

§ 3 § původní znění

2/JH + 464, 212, 17
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2 PPE EH - 332, 332, 33

15 Verts/ALE JH - 310, 376, 11

za § 3

47 GUE/NGL JH - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE JH - 262, 383, 54

za § 5 23 ECR -

dílč.

1 +

§ 6 § původní znění

2 +

za § 6 48 GUE/NGL -

3 PPE EH - 307, 348, 43§ 8

§ původní znění odděl. +

24 ECR -

25 ECR -

za § 8

26 ECR JH + 552, 94, 60

dílč.

1/JH + 537, 143, 19

§ 9 § původní znění

2 +

27 ECR JH - 150, 544, 15

dílč.

1/JH + 533, 159, 10

§ 10

§ původní znění

2/JH + 553, 123, 23

28 ECR JH - 175, 511, 20

49 GUE/NGL JH - 136, 444, 127

17 Verts/ALE JH - 155, 437, 114

§ 11

4 PPE JH - 219, 453, 30
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH - 328, 366, 11

za § 11 50 GUE/NGL

2/JH - 136, 568, 6

dílč.

1/JH + 638, 43, 26

2/JH + 589, 112, 5

§ 14 § původní znění

3 +

za § 14 67 GUE/NGL -

dílč.

1/JH + 371, 313, 21

§ 15 § původní znění

2/EH + 376, 317, 11

dílč.

1 +

2 -

3 +

§ 16 § původní znění

4 +

za § 19 68 GUE/NGL JH - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, 
Verts/ALE

JH + 361, 328, 21

za § 20 58 GUE/NGL JH - 154, 498, 58

za § 21 73 GUE/NGL JH - 156, 455, 95

dílč.

1 +

2/JH + 508, 174, 15

3/JH + 594, 97, 9

§ 22 § původní znění

4/JH + 444, 232, 35
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

5/JH + 357, 303, 38

za § 22 1 poslanci EH - 294, 351, 57

dílč.

1/JH + 567, 108, 34

§ 23 § původní znění

2/JH + 541, 142, 20

29 ECR JH - 276, 362, 73za § 23

30 ECR JH - 149, 490, 71

dílč.

1/JH - 135, 498, 74

41 poslanci

2/JH - 285, 370, 58

dílč.

1/JH + 518, 158, 33

2/JH + 383, 294, 17

§ 24

§ původní znění

3/JH + 343, 337, 16

za § 26 42 poslanci JH - 298, 373, 42

dílč.

1/JH - 311, 382, 20

31 ECR

2/JH - 168, 507, 34

5 PPE JH - 194, 490, 21

dílč.

1/JH + 442, 189, 74

§ 27

§ původní znění

2 +

za § 28 6 PPE -

32 ECR JH - 306, 346, 60

33 ECR -

za § 29

43 poslanci JH + 370, 314, 27
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1 +

§ 30 § původní znění

2 +

§ 31 18 Verts/ALE JH - 265, 439, 7

dílč.

1 +

2 +

§ 33 § původní znění

3 +

§ 34 § původní znění JH + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL EH + 350, 321, 35

dílč.

1 +

2 +

§ 36 § původní znění

3/JH + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL JH - 271, 389, 42

za § 39 70 GUE/NGL JH - 95, 607, 6

za § 40 40 poslanci JH - 186, 461, 55

8 PPE JH - 251, 401, 57

dílč.

1 +

2 +

§ 43

§ původní znění

3 +

dílč.

1 +

§ 45 § původní znění

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

dílč.

1 +

2 +

§ 46 § původní znění

3/JH + 596, 58, 55

dílč.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

§ 47 § původní znění

7 +

dílč.

1/JH + 585, 107, 16

2/JH + 419, 245, 23

3/JH + 540, 120, 33

§ 49 § původní znění

4/JH + 401, 261, 34

9 PPE JH - 199, 480, 28

dílč.

1/JH + 381, 281, 43

11 S&D, 
Verts/ALE

2/JH + 445, 215, 40

dílč.

1 ↓

2 ↓

§ 51

§ původní znění

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

za § 51 54 GUE/NGL JH - 163, 505, 35

dílč.

1/JH + 619, 47, 29

§ 53 § původní znění

2 +

za § 53 19 Verts/ALE JH - 133, 535, 41

§ 55 § původní znění JH + 617, 54, 38

7 PPE JH - 277, 366, 63

dílč.

1/JH + 582, 58, 65

2/JH + 340, 331, 33

§ 56

§ původní znění

3/JH + 408, 253, 45

dílč.

1/JH + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § původní znění

4 +

dílč.

1 +

§ 60 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 61 § původní znění

2 +

za § 62 55 GUE/NGL JH - 285, 363, 63

dílč.

1/JH + 652, 40, 19

§ 65 § původní znění

2/JH + 398, 292, 13
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

3/JH + 447, 244, 9

za § 66 56 GUE/NGL JH - 181, 484, 46

dílč.

1 +

§ 72 § původní znění

2/EH + 436, 245, 20

dílč.

1/JH + 624, 63, 25

§ 73 § původní znění

2/JH + 351, 259, 42

za § 74 34 ECR -

dílč.

1 +

§ 75 § původní znění

2 +

za § 79 69 GUE/NGL JH - 231, 436, 43

dílč.

1 +

§ 80 § původní znění

2/JH + 592, 101, 6

za § 80 71 GUE/NGL JH - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

JH + 420, 244, 44

57 GUE/NGL JH - 60, 538, 106

dílč.

1 ↓

2 ↓

§ 82

§ původní znění

3/JH ↓

dílč.§ 83 § původní znění

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

2 +

3 +

4 +

5 +

za § 84 35 ECR JH - 313, 338, 61

§ 85 § původní znění JH + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL JH - 256, 430, 20

36 ECR JH - 177, 518, 14§ 88

§ původní znění odděl. +

52 GUE/NGL JH - 168, 473, 63

dílč.

1 +

2/EH + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ původní znění

4/JH + 478, 193, 34

dílč.

1/JH + 590, 82, 37

2/JH + 471, 126, 100

3/JH + 419, 258, 14

4/JH + 537, 143, 21

§ 90 § původní znění

5/JH + 600, 65, 38

za § 90 60 GUE/NGL JH - 135, 567, 9

dílč.

1 +

§ 91 § původní znění

2/JH + 469, 215, 22
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 93 37 ECR -

38 ECR -za § 93

39 ECR JH - 173, 503, 31

za § 97 64 GUE/NGL JH + 263, 421, 22

dílč.

1 +

§ 99 § původní znění

2 -

§ 105 § původní znění odděl. +

za § 105 61 GUE/NGL -

za § 106 62 GUE/NGL JH - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

JH - 314, 381, 10§ 107

§ původní znění JH + 542, 146, 18

za § 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE JH + 376, 319, 14za § 109

65 GUE/NGL JH - 273, 395, 33
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 113 66 GUE/NGL -

za odův. A 44 GUE/NGL -

usnesení (celé znění) JH + 482, 136, 95

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0040/2020 Verts/ALE JH ↓

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 ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
ID: pn. 65; § 2 (2. část), 9 (1. část), 10, 14, 22 (2., 3., 4. část), 27 (1. část), 34, 36 (3. 

část), 46 (2. část), 49, 53 (1. část), 55, 57 (1. část), 80 (2. část), 85, 90 (1. část), 107; 
konečné hlasování

PPE: pn. 4; § 22 (5. část), 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; § 

3 (2. část), 15 (1. část), 23, 82 (2. část), 89 (4. část), 91 (2. část)
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; § 24, 49, 56, 73; 

B9-0040/2020

Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: § 8, 23
1/20 poslanců: § 24

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
§ 2
1. část celé znění kromě slov „a zahrnovat všechna odvětví, která by směrovala ke stejnému 

cíli“
2. část tato slova
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§ 9
1. část „domnívá se, že právně závazný příslib EU, že nejpozději v roce 2050 

dosáhne klimatické neutrality, bude velmi účinným nástrojem k mobilizaci 
společenských, politických, hospodářských a technologických sil nezbytných 
k transformaci;“

2. část „důrazně upozorňuje na to, že tato transformace je společným úsilím všech 
členských států a že ke splnění cíle dosažení klimatické neutrality v Unii nejpozději 
do roku 2050 musí přispět každý členský stát; vyzývá Komisi, aby do března 2020 
předložila návrh evropského právního předpisu o klimatu;“

§ 14
1. část „zdůrazňuje, že čisté emise budou muset být sníženy téměř na nulu ve všech 

odvětvích hospodářství, neboť je třeba, aby všechna společně přispívala ke snižování 
emisí; kromě slov „téměř na nulu ve všech odvětvích hospodářství“

2. část „téměř na nulu ve všech odvětvích hospodářství“
3. část „vyzývá Komisi, aby v zájmu naplnění zvýšených střednědobých a dlouhodobých 

ambic v oblasti klimatu předložila tam, kde je to nezbytné, návrhy podložené 
posouzeními dopadu s cílem revidovat do června 2021 legislativní opatření EU v 
oblasti klimatu a energetiky; vyzývá Komisi, aby pro potřeby opatření v oblasti 
klimatu využívala rovněž dodatečný potenciál dalších platných právních předpisů 
EU, např. směrnice o ekodesignu, právních předpisů EU o odpadech, opatření 
týkajících se oběhového hospodářství a nařízení o fluorovaných skleníkových 
plynech; dále zdůrazňuje, že řešení inspirovaná přírodou mohou členským státům 
pomoci dosáhnout jejich cílů týkajících se snižování emisí skleníkových plynů a 
biologické rozmanitosti, ale trvá na tom, že by měla doplňovat snižování emisí 
skleníkových plynů u zdroje;“

§ 23
1. část „zdůrazňuje, že je zásadní zajistit v Evropě dobře fungující, plně integrovaný a 

konkurenceschopný trh s energií zaměřený na spotřebitele; vyzdvihuje význam 
přeshraničních propojení pro dosažení plně integrovaného trhu s energií; vítá, že 
Komise oznámila, že do poloviny roku 2020 navrhne opatření inteligentní integrace 
trhu EU s energií, a zdůrazňuje, že další integrace bude mít významnou roli při 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie“

2. část „a budování hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů; vyzdvihuje, že je 
zapotřebí poskytnout adekvátní finanční prostředky Agentuře pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, má-li se posílit a rozšířit regionální spolupráce 
členských států;“

§ 33
1. část „požaduje nový ambiciózní akční plán pro oběhové hospodářství, jehož cílem musí 

být snížení celkové environmentální a surovinové stopy, kterou zanechává produkce 
a spotřeba v EU, a současně poskytnutí výrazných pobídek k inovacím pro 
udržitelné podniky a trhy s klimaticky neutrálními a netoxickými produkty 
oběhového hospodářství, přičemž hlavními prioritami musí být účinné využívání 
zdrojů, nulové znečištění a předcházení vzniku odpadů; zdůrazňuje značnou 
součinnost mezi opatřeními v oblasti klimatu a oběhovým hospodářstvím, zejména v 
energeticky náročných odvětvích s vysokou produkcí uhlíku; kromě slov 
„klimaticky neutrálními a“

2. část „klimaticky neutrálními a“
3. část „požaduje stanovení cíle pro účinné využívání zdrojů na úrovni EU;“
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§ 36
1. část „naléhavě vybízí Komisi, aby ještě zpřísnila opatření EU bojující proti znečištění 

plasty, zejména v mořském prostředí, a vyzývá k zavedení rozsáhlejšího omezení 
plastových výrobků na jedno použití a k jejich nahrazení; podporuje vypracovávání 
právních předpisů, které by řešily nadměrné používání obalů a které by zajistily, že 
na trzích EU nebudou nejpozději v roce 2030 povoleny žádné obalové materiály, 
které nelze opětovně použít ani recyklovat ekonomicky smysluplným způsobem, a 
současně zaručily bezpečnost potravin; vyzývá k opatřením, která zajistí 
přeshraniční koordinaci systémů výkupů obalů;“ kromě slov „a vyzývá k zavedení 
rozsáhlejšího omezení plastových výrobků na jedno použití a k jejich nahrazení“

2. část „a vyzývá k zavedení rozsáhlejšího omezení plastových výrobků na jedno použití a k 
jejich nahrazení“

3. část „naléhavě vyzývá Komisi, aby komplexním způsobem řešila problém mikroplastů, 
mimo jiné přijetím komplexního plánu postupného ústupu od záměrného přidávání 
mikroplastů a novými opatřeními, včetně opatřeními regulačními, jejichž účelem je 
zabránit neúmyslnému uvolňování plastů, např. z textilu, pneumatik a plastových 
pelet; všímá si, že Komise má v úmyslu vytvořit regulační rámec pro biologicky 
rozložitelné plasty a plasty z biologického materiálu; zdůrazňuje potřebu plně 
oběhového hospodářství v oblasti plastů;“

§ 45
1. část celé znění kromě slov „domnívá se, že je zásadní zajistit dostatečné investice do 

rozvoje vhodné infrastruktury pro mobilitu s nulovými emisemi a to, aby všechny 
příslušné fondy EU (Nástroj pro propojení Evropy, InvestEU atd.), jakož i 
poskytování úvěrů Evropské investiční banky (EIB) na dopravu byly přizpůsobeny 
této situaci;“

2. část tato slova

§ 53
1. část „zdůrazňuje, že udržitelné zemědělství a zemědělci budou hrát důležitou úlohu při 

řešení výzev Zelené dohody pro Evropu; zdůrazňuje důležitost evropského 
zemědělství a jeho potenciál k tomu, aby přispělo k přijetí opatření v oblasti klimatu, 
oběhovému hospodářství a posílení biologické rozmanitosti a k podpoře 
udržitelného využívání obnovitelných surovin;“

2. část „zdůrazňuje, že zemědělci v EU musí mít k dispozici nezbytné nástroje pro boj proti 
změně klimatu a přizpůsobení se této změně, jako je investování do přechodu na 
udržitelnější zemědělské systémy; zdůrazňuje, že cílem strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ by mělo být ambiciózní snížení emisí skleníkových plynů ze 
zemědělství a znehodnocování půdy;“

§ 60
1. část celé znění kromě slov „výživové označování“ a „a označování týkající se životního 

prostředí a dobrých životních podmínek zvířat“
2. část tato slova

§ 61
1. část celé znění kromě slova „agroekologie“
2. část toto slovo
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§ 80
1. část celé znění kromě slov „a dodatečné financování, které je potřebné na plnění cílů 

Zelené dohody pro Evropu, jež výrazně překročí konzervativní částku 260 miliard 
EUR, kterou uvedla Komise“

2. část tato slova

Renew:
pn. 11
1. část doplnění slov „a zavedení jakéhokoli druhu paralelních režimů“
2. část doplnění slov „rozhodně zdůrazňuje, že žádný systém zpoplatnění by neměl nahradit 

nebo oslabit stávající nebo budoucí normy CO2 pro osobní a nákladní vozidla a 
vytvářet další zátěž přímo pro spotřebitele;“

§ 99
1. část celé znění kromě slov „zejména návrhy předkládané v rámci Zelené dohody pro 

Evropu“
2. část tato slova

PPE:
§ 1
1. část celé znění kromě slova: „nejpozději“
2. část toto slovo

§ 24
1. část celé znění kromě slov „urychleném“ a „do roku 2020“
2. část „urychleném“
3. část „do roku 2020“

§ 49
1. část „očekává chystané návrhy Komise přísnějších norem pro emise látek znečišťujících 

ovzduší, které produkují vozidla se spalovacím motorem (Euro 7) a revidovaných 
emisních standardů osobních automobilů, dodávek a nákladních vozidel 
stanovených pro CO2,“

2. část „které by měly po roce 2025 zajistit přechod na mobilitu s nulovými emisemi;“
3. část: „vyzývá Komisi, aby vyvinula metody pro analýzy životního cyklu; připomíná 

výsledek hloubkové analýzy, která doplňuje sdělení Komise nazvané „Čistá planeta 
pro všechny: Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky“, podle něhož a na základě 
scénářů předpovídajících dosažení klimatické neutrality v roce 2050 budou muset 
mít všechny nové automobily uvedené na trh EU po roce 2040 nulové emise, a 
vyzývá k vypracování soudržného politického rámce a přechodných režimů na 
podporu tohoto vývoje;“

4. část: „poznamenává, že bude nutné provést revizi platných pravidel, která by 
průkopnickým zemím umožnila uplatňovat na vnitrostátní úrovni přísnější opatření, 
rozhodnou-li tak členské státy;“

§ 56
1. část celé znění kromě slov „chemických“ a „závazné“
2. část „chemických“
3. část „závazné“
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§ 65
1. část celé znění kromě slov „ambiciózní a právně vymahatelná“, „závazné“ a „rozsahu“
2. část „ambiciózní a právně vymahatelná“ a „závazné“
3. část „rozsahu“

§ 72
1. část celé znění kromě slov „a obnova populací nad úrovně, které mohou umožnit 

maximální udržitelný výnos,“
2. část tato slova

§ 73
1. část celé znění kromě slov „nejméně o 30 %“
2. část tato slova

§ 75
1. část celé znění kromě slov „a půdu“
2. část tato slova

§ 83
1. část „zdůrazňuje, že je nutné řešit stávající nerovnováhu na trhu mezi malou nabídkou 

udržitelných finančních produktů a velkou poptávkou po nich; znovu poukazuje na 
úlohu udržitelného financování a“

2. část „a domnívá se, že pro zajištění plné transparentnosti míry udržitelnosti finančního 
systému EU a úspěšnou dekarbonizaci světového hospodářství má zásadní význam 
to, aby nejdůležitější mezinárodní finanční instituce rychle přijaly a rozvíjely 
udržitelné financování; poukazuje na to, že je třeba stavět na pozitivních výsledcích 
strategie udržitelného financování, a zdůrazňuje, že je třeba rychle provést akční 
plán EU v oblasti udržitelného financování,“

3. část „včetně ekoznačky pro finanční produkty, normy pro zelené dluhopisy“
4. část „a začlenění environmentálních, sociálních a správních (ESG) faktorů do 

obezřetnostního rámce pro banky,“
5. část: „a vítá zřízení mezinárodní platformy pro udržitelné financování;“

GUE/NGL:
§ 3
1. část celé znění kromě slov „nový udržitelný růst“, „konkurenceschopnému“ a „v němž je 

hospodářský růst oddělen od celkových emisí skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a produkce odpadu v Unii;“

2. část tato slova

§ 6
1. část celé znění kromě slov „dlouhodobého udržitelného růstu“
2. část tato slova

§ 10
1. část celé znění kromě slov „na základě posouzení dopadu“
2. část tato slova
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§ 15
1. část „domnívá se, že nové zvýšené cíle týkající se skleníkových plynů vyžadují, aby byl 

pro tento účel uzpůsoben unijní systém obchodování s emisemi (ETS);“
2. část „žádá Komisi, aby urychleně přezkoumala směrnici o ETS a zabývala se při tom mj. 

lineárním redukčním koeficientem, pravidly pro přidělování bezplatných povolenek 
a otázkou zavedení minimální ceny uhlíku;“

§ 30
1. část „zdůrazňuje, že průmyslová strategie a strategie pro MSP musí stanovit jasné plány 

postupu, jak poskytnout komplexní soubor pobídek a možností financování inovací, 
zavádění průlomových technologií a nových udržitelných obchodních modelů a 
odstraňování všech zbytečných regulačních překážek; vyzývá EU k podpoře 
průkopníků v otázkách klimatu a zdrojů na základě technologicky neutrálního 
přístupu v souladu s nejmodernějšími vědeckými poznatky a dlouhodobými cíli EU 
v oblasti klimatu a životního prostředí;“

2. část „zdůrazňuje úlohu ekologicky bezpečného zachycování a ukládání uhlíku z hlediska 
budování klimatické neutrality těžkého průmyslu v případech, kdy nejsou k 
dispozici žádné možnosti přímého snížení emisí;“

§ 91
1. část celé znění kromě slov „zdůrazňuje, že evropský semestr by v podobě, v jaké se nyní 

nachází, neměl být oslabován;“
2. část tato slova

ECR:
pn. 41
1. část „trvá na urychleném rozfázovaném ústupu od přímých a nepřímých dotací na fosilní 

paliva do roku 2020 v EU a v každém členském státě; zdůrazňuje, že v budoucnosti 
by měl být energetický systém EU založen na obnovitelných zdrojích energie a mělo 
by se urychleně ustupovat od používání fosilních paliv, přičemž je však třeba vzít v 
potaz rozdíly mezi členskými státy; prvním krokem by mělo být postupné ukončení 
vydávání dotací na fosilní paliva do roku 2020;“

2. část „považuje zemní plyn za přechodný zdroj energie; zdůrazňuje, že mají-li být splněny 
dlouhodobé cíle EU v oblasti klimatu a udržitelnosti, musí všechna odvětví postupně 
více využívat čisté a obnovitelné zdroje energie;“

pn. 50
1. část „domnívá se, že dvoufázový přístup, který je navržen ve sdělení o Zelené dohodě 

pro Evropu v souvislosti s přepracováním vnitrostátně stanovených příspěvků EU, 
vysílá ostatním stranám Pařížské dohody nejednoznačný signál, pokud jde o postoj 
EU v otázce ambicí do roku 2030;“

2. část „poukazuje na to, že nadměrné zdůrazňování obtíží při zajišťování dekarbonizace 
mezi 50 % a 55 % nám nezajistí celosvětově vedoucí pozici, ale poskytne naopak 
prostor k dalšímu zdůvodňování nedostatečně náročných vnitrostátně stanovených 
příspěvků;“
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Verts/ALE:
pn. 31
1. část „nesouhlasí se záměrem rozšířit systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) 

na silniční dopravu a budovy,“
2. část „nesouhlasí se záměrem rozšířit systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) 

na silniční dopravu a budovy, neboť tato odvětví již mají své standardy pro snížení 
emisí skleníkových plynů a jejich začlenění do systému EU ETS by mohlo vést k 
nadměrné, příliš omezující regulaci a velké finanční zátěži pro spotřebitele;“

ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1. část celé znění kromě slov: „pro případ, že rozdílné ambice v oblasti klimatu budou ve 

světě přetrvávat i nadále“, „bere na vědomí postoj Komise, že by takovýto 
mechanismus byl alternativou ke stávajícím opatřením týkajícím se úniku uhlíku v 
rámci unijního ETS“ a „a zajistit účinné ceny uhlíku v EU a současně prosazovat 
zavedení ceny za uhlík v jiných částech světa“

2. část „pro případ, že rozdílné ambice v oblasti klimatu budou ve světě přetrvávat i nadále“
3. část „bere na vědomí postoj Komise, že by takovýto mechanismus byl alternativou ke 

stávajícím opatřením týkajícím se úniku uhlíku v rámci unijního ETS;“
4. část: „a zajistit účinné ceny uhlíku v EU a současně prosazovat zavedení ceny za uhlík v 

jiných částech světa“

§ 22
1. část „zdůrazňuje, že mají-li být splněny dlouhodobé cíle EU v oblasti klimatu a 

udržitelnosti, musí všechna odvětví více využívat obnovitelné zdroje energie a 
postupně přestat používat fosilní paliva; vyzývá k přezkumu hlavních směrů v rámci 
transevropské energetické sítě TEN-E před přijetím nového seznamu projektů 
společného zájmu, tak aby bylo možno sladit legislativní rámec s prioritou zavedení 
chytré sítě a předejít vázanosti na investice s vysokou uhlíkovou náročností; 
zdůrazňuje, že je nezbytný strategický přístup k energetickým klastrům EU s cílem 
využít nejúčinnější investice do zdrojů obnovitelné energie; vítá proto ohlášenou 
strategii pro výrobu větrné energie na moři; domnívá se, že politiky EU by měly 
konkrétně podporovat inovace a zavádění udržitelných technologií skladování 
energie a zeleného vodíku; kromě slov „a postupně přestat používat fosilní paliva“ a 
„vítá proto ohlášenou strategii pro výrobu větrné energie na moři;“

2. část „a postupně přestat používat fosilní paliva“
3. část „vítá proto ohlášenou strategii pro výrobu větrné energie na moři;“
4. část „zdůrazňuje potřebu zajistit, aby využívání zdrojů energie, jako je zemní plyn, mělo 

pouze přechodnou povahu, jelikož cíle klimatické neutrality má být dosaženo 
nejpozději do roku 2050;“ kromě slov „mělo pouze“

5. část „mělo pouze“

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1. část „obecně podporuje myšlenku tržních opatření jako jednoho z nástrojů k dosažení 

cílů v oblasti klimatu;“
2. část „vyjadřuje nicméně námitky, pokud jde o potenciální zahrnutí emisí budov do 

systému EU pro obchodování s emisemi, jelikož by to mohlo vést k odejmutí 
odpovědnosti za řešení z rukou veřejnosti a k větším nákladům na energii pro 
nájemníky a vlastníky nemovitostí; domnívá se, že pro jakékoli takové opatření je 
nutné vypracovat důkladnou analýzu;“



P9_PV(2020)01-15(VOT)_CS.docx 21 PE 646.599

PPE, GUE/NGL:
§ 43
1. část „opakuje, že jednotné evropské nebe je schopno snížit emise z letecké dopravy bez 

vysokých nákladů“
2. část „ale samo o sobě nepřinese významné snížení emisí z letecké dopravy v souladu s 

dlouhodobým cílem EU;“
3. část „požaduje jasný regulační plán pro dekarbonizaci letectví, založený na 

technologických řešeních, infrastruktuře, požadavcích na udržitelná alternativní 
paliva a na účinných operacích ve spojení s pobídkami k přechodu na jiný druh 
dopravy;“

§ 82
1. část „vítá novou úvěrovou politiku v oblasti energetiky a novou strategii pro opatření v 

oblasti klimatu a environmentální udržitelnosti, kterou dne 14. listopadu 2019 přijala 
EIB coby pozitivní příspěvek k dosažení Zelené dohody pro Evropu; vítá skutečnost, 
že EIB převezme podobu nové klimatické banky EU s tím, že do roku 2025 bude 
50 % jejích operací zaměřeno na opatření v oblasti klimatu a environmentální 
udržitelnosti, přičemž do roku 2021 ukončí svou podporu financování projektů 
týkajících se fosilních paliv a do roku 2020 budou veškeré její finanční činnosti 
uvedeny do souladu se zásadami a cíli Pařížské dohody; vybízí EIB, aby hrála 
aktivní roli v podpoře projektů podporujících spravedlivou transformaci, jako je 
výzkum, inovace a digitalizace, přístup malých a středních podniků k financování, 
stejně jako sociální investice a dovednosti;“

2. část „vítá nedávné prohlášení nově jmenované prezidentky ECB o tom, že by tato 
instituce měla, jak v úloze v oblasti měnové politiky, tak v úloze v oblasti 
bankovního dohledu, přispívat k boji proti změně klimatu; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v tomto ohledu spolupracovala s ECB s cílem zajistit konzistentní působení 
přislíbené ve sdělení o Zelené dohodě pro Evropu;“

3. část „aniž by byl dotčen mandát ECB vyplývající ze Smluv;“

§ 90
1. část „zdůrazňuje, že nezanedbatelnou část finančních prostředků nezbytných pro Zelenou 

dohodu pro Evropu budou muset zajistit rozpočty členských států;“
2. část „je znepokojen skutečností, že bez udržitelné fiskální politiky a věrohodné finanční 

situace členských států je každý budoucí model financování Zelené dohody pro 
Evropu ohrožen;“

3. část „vyzývá proto k zavedení rámce usnadňujícího veřejné udržitelné investice na 
dosažení cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu,“

4. část „zdůrazňuje však, že ať už bude zvolen jakýkoli model financování, nesmí ohrozit 
udržitelnost veřejných financí v EU; zdůrazňuje nicméně, že udržitelné investice 
podle Zelené dohody pro Evropu by měly být skutečné dodatečné a neměly by vést k 
vytlačování tržního financování;“

5. část „v tomto ohledu poukazuje na možnosti soukromých a veřejných investic, aby bylo 
možné těžit z převládajícího prostředí nízkých úrokových sazeb;“

ID, GUE/NGL:
§ 46
1. část „vítá záměr Komise zahrnout do systému ETS i námořní dopravu;“
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2. část „zdůrazňuje, že EU by měla hájit vysoké ambice v otázce snižování emisí 
skleníkových plynů v námořní dopravě jak na mezinárodní, tak i na unijní úrovni, 
přičemž žádná nová opatření EU by neměla oslabit mezinárodní 
konkurenceschopnost lodí plujících pod vlajkou EU; domnívá se, že opatření na 
úrovni EU by měla jít ruku v ruce s opatřeními na mezinárodní úrovni, aby se 
zabránilo vytváření dvojích předpisů pro toto odvětví a aby jakákoli činnost nebo 
nečinnost přijatá na celosvětové úrovni nebránila EU v přijímání ambicióznějších 
opatření v rámci Unie;“

3. část „dále zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření k odklonu od používání těžkého 
topného oleje a že je nezbytné naléhavě investovat do výzkumu nových technologií 
v oblasti dekarbonizace odvětví lodní dopravy a do vývoje ekologických lodí s 
nulovými emisemi;“

§ 47
1. část „podporuje“
2. část „opatření navržená za účelem snížení emisí v letectví,“
3. část „posílení systému ETS, jež odpovídá ambicím EU v otázkách klimatu, a“
4. část „zrušení bezplatného přidělování povolenek leteckým dopravcům na lety uvnitř 

EU;“
5. část „současně vyzývá“
6. část „Komisi a členské státy, aby učinily maximum pro to, aby byl systém kompenzací a 

snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) zpřísněn“
7. část „a aby nejvyšší měrou podporovaly, aby Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

(ICAO) přijala dlouhodobý cíl, jímž je snížení sektorových emisí, a aby zároveň 
zaručily legislativní autonomii EU, pokud jde o provádění směrnice o obchodování s 
emisemi (ETS); zdůrazňuje, že jako spolunormotvůrci jsou Evropský parlament 
a Rada jedinými orgány, které rozhodují o veškerých budoucích změnách směrnice 
ETS; zdůrazňuje, že směrnice ETS by měla být novelizována pouze pod podmínkou, 
že bude v souladu se závazkem Unie snížit emise skleníkových plynů v celém 
hospodářství;“

Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1. část „bere na vědomí, že Komise zvažuje rozšíření evropského systému obchodování 

s emisemi na emise ze silniční dopravy;“
2. část „odmítá přímé začlenění do systému obchodování s emisemi v EU;“ kromě slova 

„přímé“
3. část „přímé“

ID, PPE:
§ 57
1. část „se znepokojením konstatuje, že zemědělství, rybolov a produkce potravin jsou stále 

nejvýznamnějšími příčinami ztráty suchozemské a mořské biologické rozmanitosti;“
2. část „je přesvědčen, že úbytek opylovačů, včetně včel, vyvolává mimořádné obavy z 

hlediska potravinové bezpečnosti, jelikož plodiny závislé na opylovačích hrají v naší 
stravě důležitou úlohu;“

3. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily úplné přijetí všech pokynů Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) týkajících se včel z roku 2013“

4. část „a naléhavě vyzývá členské státy, aby příslušným způsobem sladily své posuzování 
pesticidů;“
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1/20 poslanců, PPE, GUE/NGL:
§ 89
1. část „je přesvědčen, že plánovaný přezkum pravidel státní podpory by měl odrážet 

politické cíle Zelené dohody pro Evropu a usilovat o posílení a zjednodušení investic 
do udržitelných řešení, zajištění rychlého ukončení přímých a nepřímých dotací pro 
uhlí a fosilní paliva v EU a vytvoření pokynů pro celostátní, regionální a místní 
orgány, jejichž úloha bude pro účinné a inovační provádění Zelené dohody pro 
Evropu klíčová, přičemž je třeba, aby tyto cíle byly v plném souladu s cíli v oblasti 
omezování skleníkových plynů a s environmentálními cíli; domnívá se, že by tento 
přezkum měl členským státům umožnit podpořit strukturální změny v důsledku 
postupného ukončení využívání uhlí na základě stejných podmínek jako Fond pro 
spravedlivou transformaci;“ kromě slov „rychlého“ a „a fosilní paliva“

2. část „rychlého“
3. část „a fosilní paliva“
4. část „zdůrazňuje, že by tento přezkum neměl oslabit silný soubor pravidel v EU v oblasti 

hospodářské soutěže;“

6. Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o 
vystoupení

Návrh usnesení: B9-0031/2020

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

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

§ 8 § původní znění JH + 539, 107, 18

§ 12 § původní znění JH + 559, 113, 19

§ 18 § původní znění JH + 560, 114, 31

§ 19 § původní znění JH + 621, 59, 16

§ 20 § původní znění JH + 592, 37, 69

usnesení (celé znění) JH + 610, 29, 68

Žádosti o jmenovité hlasování
ID: § 8, 12, 18, 19, 20
Renew: konečné hlasování
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7. Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice 
Evropské unie v této oblasti

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

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

dílč.

1 +

§ 3 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

2 +

§ 7 § původní znění

3 +

dílč.

1 +

2 +

§ 8 § původní znění

3 +

za § 10 9 ECR JH - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § původní znění odděl. +

§ 17 5Z ID -

dílč.

1 +

§ 18 § původní znění

2 +

§ 29 § původní znění odděl. +

dílč.§ 30 § původní znění

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

2 +

dílč.

1 +

§ 34 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

2 +

3 +

§ 35 § původní znění

4 +

za § 35 1 ID JH - 167, 461, 61

§ 38 § původní znění odděl. +

§ 43 6 ID -

7 ID -

dílč.

1 +

2/JH + 509, 179, 14

§ 56

§ původní znění

3/JH + 544, 109, 45

dílč.

1 +

2 +

§ 57 § původní znění

3 +

dílč.

1 +

§ 58 § původní znění

2/JH + 510, 137, 57
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

práv. východ. 9 § původní znění odděl. +

práv. východ. 29 § původní znění odděl. +

práv. východ. 30 § původní znění odděl. +

práv. východ. 43 § původní znění odděl. +

práv. východ. 46 § původní znění odděl. +

za odův. D 8 ECR JH - 311, 346, 49

dílč.

1 +

2 +

3 +

odův. F § původní znění

4 +

usnesení (celé znění) JH + 496, 113, 103

Žádosti o jmenovité hlasování
ECR: pn. 8, 9
ID: pn. 1 § 56 (2. a 3. část); 58 (2. část)

Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 16, 29, 30, 38, 58; práv. východ. 9, 29, 30, 43, 46

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 18
1. část celé znění kromě slov: „žádá, aby byl vytvořen účinný a nezávislý mechanismus 

podávání stížností, který by mohly využívat skupiny občanů a zúčastněné strany, 
které jsou dotčeny porušováním lidských práv;“

2. část tato slova
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§ 34
1. část celé znění kromě slov: „opakuje svou výzvu členským státům EU a členským zemím 

Rady Evropy, které tak dosud neučinily, aby co nejdříve ratifikovaly a provedly 
Istanbulskou úmluvu;“

2. část tato slova

ID:
§ 3
1. část „soudí, že všechny státy, které dodržují mezinárodně uznané základní svobody jako 

základní kámen demokracie, musí být v popředí šíření postupů demokratické správy 
věcí veřejných založených na lidských právech a právním státu všude ve světě 
a posilování mezinárodních právních nástrojů na ochranu lidských práv; zdůrazňuje 
výzvy, které představuje používání škodlivých vlivů, které oslabují demokratickou 
správu věcí veřejných a hodnoty, které jsou bytostně vlastní lidským právům, a maří 
tak pozitivní snahy demokratických států;“

2. část „je hluboce znepokojen vazbami mezi autoritářskými režimy a populistickými 
nacionalistickými stranami a vládami; je přesvědčen, že takovéto vazby podkopávají 
důvěryhodnost úsilí EU o prosazování základních hodnot;“

§ 7
1. část „je vážně znepokojen nárůstem počtu případů vražd, fyzických i pomlouvačných 

útoků a uplatňování trestu smrti, pronásledování, věznění, obtěžování a zastrašování, 
jejichž obětmi jsou lidé zasazující se za dodržování lidských práv všude ve světě, 
zejména novináři, právníci, politici a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
aktivisté zasazující se za práva žen, zastánci ochrany životního prostředí a půdy a 
zastánci náboženských menšin, většinou v zemích s vysokou mírou korupce a se 
špatnou pověstí, pokud jde o dodržování zásad právního státu a uplatňování 
soudního dohledu; zvláště je znepokojen stále bezostyšnějšími útoky páchanými na 
cizí půdě a v některých případech v rozporu s právními předpisy a zvyklostmi ve 
věci diplomatických výsad a imunit; požaduje spravedlnost a zodpovědnost na 
nejvyšší úrovni rozhodování o těchto útocích; konstatuje, že obránci lidských práv, 
zejména ženy, čelí specifickým rizikům a potřebují odpovídající ochranu;“

2. část „odsuzuje skutečnost, že některé vlády přijaly právní předpisy, které omezují činnost 
občanské společnosti nebo sociálního hnutí, včetně uzavírání nevládních organizací 
nebo zmražení jejich majetku;“

3. část „je hluboce znepokojen používáním represivních právních předpisů v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a boje proti terorismu za účelem zasahování proti 
obráncům lidských práv;“

§ 56
1. část celé znění kromě slov: „vytvářet legální cesty a trasy pro migraci a tam, kde je to 

možné“ a „a to i v souladu se zásadou nenavracení;“
2. část „vytvářet legální cesty a trasy pro migraci a tam, kde je to možné“
3. část „a to i v souladu se zásadou nenavracení;“
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§ 57
1. část „žádá, aby byla věnována pozornost vnějšímu rozměru uprchlické krize, včetně 

hledání trvalých řešení konfliktů budováním spolupráce a partnerství s příslušnými 
třetími zeměmi; je přesvědčen, že dodržování mezinárodních právních předpisů 
týkajících se uprchlíků a lidských práv je důležitým stavebním kamenem pro 
spolupráci se třetími zeměmi;“

2. část „zdůrazňuje, že v souladu s globálními pakty o migraci a uprchlících je třeba 
přijmout skutečná opatření s cílem posílit soběstačnost uprchlíků, rozšířit přístup k 
řešením třetích zemí, zlepšit podmínky v oblasti lidských práv při řízení migrace, 
zejména v zemích původu nebo tranzitu, a zajistit bezpečný a důstojný návrat;“

3. část „žádá EU a její členské státy, aby byly zcela transparentní, pokud jde o politiky 
spolupráce s třetími zeměmi a přidělování finančních prostředků třetím zemím na 
spolupráci v oblasti migrace; považuje za důležité, aby prostředky na rozvoj 
a spolupráci nebyly využívány k jiným účelům a aby z nich neměly prospěch osoby 
odpovědné za porušování lidských práv; požaduje, aby EU podpořila iniciativu 
UNHCR zaměřenou na vyřešení problému osob bez státní příslušnosti do roku 2024 
v EU i mimo ní;“
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§ 58
1. část „odsuzuje úmrtí uprchlíků a migrantů a porušování jejich lidských práv ve 

Středozemním moři;“
2. část „odsuzuje rovněž útoky na nevládní organizace, které těmto lidem pomáhají; žádá 

EU a její členské státy, aby zvýšily humanitární pomoc pro nuceně vysídlené osoby; 
žádá EU a její členské státy, aby poskytovaly podporu hostitelským komunitám 
uprchlíků; trvá na tom, že uplatňování globálních paktů o migraci a uprchlících musí 
proto jít ruku v ruce s prováděním Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, jak je 
uvedeno v cílech strategického rozvoje, a také s vyššími investicemi v rozvojových 
zemích;“

Renew:
§ 30
1. část „vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu, aby věnovali 

zvláštní pozornost stavu lidských práv na nezákonně okupovaných územích; 
opakuje, že nezákonná okupace území nebo jeho části představuje trvalé porušování 
mezinárodního práva; podtrhuje odpovědnost okupační mocnosti vůči civilnímu 
obyvatelstvu podle mezinárodního humanitárního práva;“

2. část „vyjadřuje politování nad tím, že zástupci země, která okupuje území jiného státu, 
jsou znovu přijati do Parlamentního shromáždění Rady Evropy;“

ECR, PPE:
§ 8
1. část „zdůrazňuje důležitost pokroku v problematice rovnosti žen a mužů a práv žen a 

dívek v celém světě; zdůrazňuje, že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že většina společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci a stejné odměně za práci a k politickému 
a ekonomickému zastoupení; vyjadřuje znepokojení nad široce rozšířenými a 
pokračujícími útoky na práva žen“

2. část „na jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva“
3. část „a také nad právními předpisy v mnoha částech světa, které tato práva omezují; 

upozorňuje na to, že mrzačení ženských pohlavních orgánů a sňatky dětí patří mezi 
nejrozšířenější způsoby porušování lidských práv; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
ženy, které projevují víru či přesvědčení, jsou pronásledování vystaveny 
dvojnásobnou měrou; vítá iniciativu EU a OSN Spotlight zaměřenou na ukončení 
násilí na ženách a dívkách a žádá její posílení;“
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§ 35
1. část „potvrzuje, že přístup ke zdravotní péči je jedním z lidských práv a že sexuální a 

reprodukční zdraví a s ním související práva vycházejí ze základních lidských práv a 
jsou zásadními prvky lidské důstojnosti; poukazuje na to, že nedostatečný přístup k 
životně důležitým statkům a sociálním službám (např. k vodě, výživě, zdravotní 
péči, vzdělávání a hygienickým službám), stejně jako obtíže v přístupu k sexuálnímu 
a reprodukčnímu zdraví představují nepřijatelné porušování lidských práv; odsuzuje 
porušování sexuálních a reprodukčních práv žen, včetně odepírání přístupu k 
příslušným službám; zdůrazňuje, že by měla být všem ženám zaručena řádná a 
cenově dostupná zdravotní péče, včetně péče o duševní zdraví, jako je 
psychologická podpora, jakož i obecné respektování a zpřístupnění sexuálních a 
reprodukčních práv a vzdělávání a že by všechny ženy měly mít možnost přijímat 
svobodná a odpovědná rozhodnutí o svém zdraví, včetně sexuálního a 
reprodukčního zdraví; konstatuje, že tyto služby jsou důležité pro záchranu života 
žen a snižují kojeneckou a dětskou úmrtnost; považuje za nepřijatelné, že se o 
sexuální a reprodukční zdraví a práva žen a dívek stále vede boj, a to i na 
multilaterálních fórech;“ kromě slov „a že sexuální a reprodukční zdraví a s ním 
související práva“, „k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví“, „porušování sexuálních 
a reprodukčních práv žen, včetně“, „sexuálních a reprodukčních práv“, „včetně 
sexuálního a reprodukčního zdraví“ a „sexuální a reprodukční zdraví a práva“

2. část slova „a že sexuální a reprodukční zdraví a s ním související práva“, „porušování 
sexuálních a reprodukčních práv žen, včetně“, „sexuálních a reprodukčních práv“,

3. část slova „k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví“ a „včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví“

4. část „zdůrazňuje, že ženy a dívky, jež se staly oběťmi ozbrojených konfliktů, mají právo 
na nezbytnou lékařskou péči; zdůrazňuje úlohu žen v předcházení konfliktům a 
jejich řešení, v udržování míru, humanitární pomoci, obnově po skončení konfliktu a 
v prosazování lidských práv a demokratických reforem;“

odův. F
1. část „vzhledem k tomu, že v tomto desetiletí jsme svědky viditelného omezování 

rovnosti žen a mužů a práv žen a útoků proti nim na mezinárodní úrovni;“
2. část „sexuální a reprodukční zdraví a související práva vycházejí“
3. část „ ze základních práv a jsou zásadními aspekty lidské důstojnosti“
4. část „vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách a dívkách představuje jednu 

z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv na světě, která se dotýká všech 
vrstev společnosti a je vážnou překážkou bránící dosažení rovnosti mezi ženami a 
muži; vzhledem k tomu, že komplexní a závazná strategie EU pro rovnost žen a 
mužů, přesně taková, jakou Parlament požadoval, musí zajistit začlenění 
genderového hlediska do všech politik EU a posílit dopad nadcházejícího akčního 
plánu pro rovnost žen a mužů III;“
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8. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Zpráva: David McAllister (A9-0054/2019)

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

alternativní návrh 
usnesení

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ původní znění odděl. +

za § 4 7 GUE/NGL -

dílč.

1 +

§ 5 § původní znění

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

dílč.

1 ↓

§ 17

§ původní znění

2 ↓

za § 28 9 GUE/NGL -

za § 30 10 GUE/NGL EH - 331, 337, 36

§ 44 § původní znění JH + 426, 225, 50

dílč.

1 +

§ 46 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 56 § původní znění

2 +

11 GUE/NGL -za § 57

12 GUE/NGL -
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 64 2 Verts/ALE -

dílč.

1 +

§ 70 § původní znění

2 +

odův. E 1 Verts/ALE -

odův. G 5 GUE/NGL -

za odův. J 4 GUE/NGL -

hlasování: usnesení (celé znění) JH + 454, 148, 102

Žádosti o jmenovité hlasování
PPE: § 44
ECR: § 44

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 44
ECR: § 4, 44

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 5
1. část „vyjadřuje politování nad tím, že transatlantické partnerství se potýká s velkým 

množstvím problémů a narušení,  přesto však zůstává z hlediska bezpečnosti 
a prosperity na obou stranách Atlantského oceánu nepostradatelné;“

2. část „vyjadřuje politování nad tím, že USA se postupně stahují z multilaterálního 
světového řádu založeného na pravidlech;“

§ 46
1. část celé znění kromě slov „vítá rozhodnutí předsedkyně Komise vybudovat do pěti let 

skutečnou a funkční evropskou obrannou unii a požaduje“ a „za účelem“
2. část tato slova

§ 56
1. část celé znění kromě slov: „je přesvědčen, že EU musí pokračovat ve své snaze udržet 

íránskou jadernou dohodu v platnosti;“ a „společného komplexního akčního plánu 
(JCPOA)“

2. část tato slova
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§ 70
1. část celé znění kromě slov: „a strategickou autonomii EU“
2. část tato slova

Renew:
§ 17
1. část celé znění kromě slov: „a nejednat paralelně“
2. část tato slova

9. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

Zpráva: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

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

18 ID -

dílč.

1 +

§ 1

§ původní znění

2 +

§ 2 19 ID -

§ 3 § původní znění odděl. +

za § 3 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID JH - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23Z ID -

24 ID -§ 10

§ původní znění JH + 555, 98, 52

§ 11 25Z ID -

dílč.

1 +

2/JH + 441, 239, 22

§ 12 § původní znění

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

dílč.

1/JH - 175, 507, 18

za § 12 2 Verts/ALE

2/JH ↓

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

za § 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

dílč.

1/JH + 582, 80, 45

§ 16

§ původní znění

2 +

§ 17 29Z ID -

za § 17 4 Verts/ALE JH - 296, 349, 63

30 ID -

dílč.

1 +

§ 21

§ původní znění

2 +

za § 21 5 Verts/ALE EH - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE JH - 185, 425, 92

§ 24

§ původní znění odděl. +

za § 24 7 Verts/ALE JH - 217, 428, 54

§ 26 § původní znění JH + 422, 205, 74

za § 35 8 Verts/ALE JH + 342, 308, 53

za § 36 9 Verts/ALE -

dílč.§ 37 § původní znění

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

2/JH + 554, 105, 47

za § 39 10 Verts/ALE -

dílč.

1 +

§ 43 § původní znění

2 +

32 ID -§ 48

§ původní znění JH + 474, 202, 28

za § 48 39 ECR +

§ 51 11 Verts/ALE JH - 263, 407, 35

za § 52 12 Verts/ALE JH - 184, 467, 41

za § 55 13 Verts/ALE -

§ 64 § původní znění JH + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § původní znění JH + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ původní znění JH + 382, 241, 71

§ 69 § původní znění JH + 403, 229, 74

za § 69 14 Verts/ALE JH - 271, 372, 56

§ 73 § původní znění odděl. +

38 Renew JH + 470, 113, 121

dílč.

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ původní znění

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

za § 75 15 Verts/ALE JH - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE JH - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

dílč.

1 +

§ 106 § původní znění

2 +

§ 107 § původní znění odděl. +

dílč.

1 +

§ 111 § původní znění

2/JH + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

usnesení (celé znění) JH + 364, 266, 77

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: pn. 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: § 10, 12 (2. část), 16 (1. část), 26, 37 (2. část), 69, 111 (2. část); pn. 2, 38
ECR: pn. 21

Žádosti o oddělené hlasování
S&D: § 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: § 73, 75, 106, 107, 111

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 1
1. část celé znění kromě slova „džihádu“
2. část toto slovo

§ 43
1. část celé znění kromě slova „džihádistického“
2. část toto slovo
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§ 106
1. část celé znění kromě slov: „pro zmírnění růstu džihádistických aktivit, migrační krize a“
2. část tato slova

ECR:
§ 21
1. část „domnívá se, že evropská strategická autonomie spočívá ve schopnosti Unie 

posilovat svou svobodu posouzení situace, svou autonomní provozní kapacitu 
tvořenou spolehlivými vojenskými jednotkami, svou průmyslovou kapacitu pro 
výrobu vybavení, které vojsko potřebuje, a svou politickou kapacitu pro přijímání 
rozhodnutí, když si to okolnosti žádají, a reflektuje cíl převzít větší zodpovědnost za 
evropskou bezpečnost, aby Unie hájila své společné zájmy a hodnoty, pokud možno 
se svými partnery, a v případě nutnosti sama; zdůrazňuje, že energetická bezpečnost 
představuje z hlediska dosažení strategické autonomie důležitý prvek;“

2. část „je pevně přesvědčen, že součástí evropské strategické autonomie by měla být 
schopnost nasadit vojenské síly na periferii EU;“

ID:
§ 16
1. část „zdůrazňuje, že strategické partnerství mezi EU a NATO je zásadní pro řešení 

bezpečnostních výzev, jimž čelí EU a její sousedství;“
2. část „zdůrazňuje, že strategická autonomie EU nezpochybňuje smysl a význam NATO 

ani neoslabuje stávající bezpečnostní architekturu v Evropě; zdůrazňuje, že silnější 
Evropa posiluje NATO a umožňuje EU řešit globálnější problémy společně s 
NATO;“

§ 37
1. část „opakuje, jak strategicky důležitý je západní Balkán pro bezpečnost a stabilitu EU; 

zdůrazňuje, že je třeba zlepšit zapojení, integraci a koordinaci EU v tomto regionu, a 
to i prostřednictvím mandátu misí EU v rámci SBOP;“

2. část „opakuje, že cílem politiky EU v oblasti západního Balkánu je sladit právo zemí v 
regionu s acquis EU a pomáhat jim po celou dobu až do přistoupení, čímž se zlepší 
zajišťování míru a stability pro Evropu jako celek;“

§ 111
1. část celé znění kromě slov „vítá oznámení o vytvoření generálního ředitelství pro obranu 

a vesmír v rámci Komise, za něž odpovídá komisař pro vnitřní trh;“
2. část tato slova

Renew:
§ 75
1. část „vyzývá Radu, aby přijala postoj Parlamentu k článku 5 budoucího nařízení 

o Evropském obranném fondu; zdůrazňuje, že je nutné bezodkladně dokončit 
Evropský obranný fond; připomíná, že tento nástroj nebyl zatím definitivně schválen 
a že v dubnu 2019 došlo pouze k částečné politické dohodě; zdůrazňuje, že je 
důležité zachovat postoj Evropského parlamentu, pokud jde o výši finančních 
prostředků Evropského obranného fondu, otevřenost pro třetí země a realizaci 
odpovídající politiky duševního vlastnictví v souvislosti s bezpečností a obranou, s 
cílem chránit výsledky výzkumu;“

2. část „vyzývá Komisi, aby účast třetích zemí podmínila recipročním otevřením zbrojního 
trhu;“



P9_PV(2020)01-15(VOT)_CS.docx 38 PE 646.599

3. část „připomíná v této souvislosti vysoce citlivý a strategický charakter výzkumu v 
oblasti obrany, a to jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak pro strategickou 
autonomii Unie; požaduje, aby byly řádně zohledněny první zkušenosti s realizací 
Evropského programu rozvoje obranného průmyslu (zvláště pokud jde o uplatňování 
výjimek pro způsobilé subjekty), pilotní projekt a přípravné opatření týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; vyzývá členské státy, aby se nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu vzhledem k tomu, že jsou konečnými klienty obranného 
průmyslu, aby bylo zaručeno, že programy budou odpovídat strategickým potřebám 
SBOP a členských států; domnívá se, že úspěch Evropského obranného fondu bude 
záviset na jeho schopnosti zajišťovat specifické potřeby obrany zúčastněných států, 
prosazovat obranný materiál, který je možné použít, zajistit dostatečné rozpočtové 
prostředky a zároveň zabránit duplicitě průmyslových kompetencí, zajistit 
doplňování vnitrostátních investic na obranu a předcházet komplikacím ve 
spolupráci, která se zakládá na společné unijní standardizaci výzbroje a vojenského 
vybavení a interoperabilitě; domnívá se, že rozvoj evropského obranného průmyslu 
regulací přístupu subjektů kontrolovaných třetími stranami k projektům 
financovaným z fondu plně odpovídá evropské ambici strategické autonomie a není 
v rozporu s bezpečnostními a obrannými zájmy EU a jejích členských států;“

GUE/NGL:
pn. 2
1. část celé znění kromě slov: „a vojenských“
2. část tato slova

ECR, ID:
§ 12
1. část celé znění kromě slov: „žádá Evropskou radu, aby učinila hlasování kvalifikovanou 

většinou v Radě v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 
politickou prioritou tam, kde to umožňuje SEU;“ a „vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly účinný integrovaný přístup pro řešení krizí a konfliktů, který bude 
optimálním a vyváženým způsobem spojovat civilní a vojenské prostředky; je 
přesvědčen, že schopnost Unie reagovat přiměřeně na propukající krize a konflikty 
záleží rovněž na rychlosti, s jakou jsou přijímána rozhodnutí;“

2. část „žádá Evropskou radu, aby učinila hlasování kvalifikovanou většinou v Radě v 
oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) politickou prioritou tam, 
kde to umožňuje SEU;“

3. část „vyzývá členské státy, aby vypracovaly účinný integrovaný přístup pro řešení krizí a 
konfliktů, který bude optimálním a vyváženým způsobem spojovat civilní a 
vojenské prostředky; je přesvědčen, že schopnost Unie reagovat přiměřeně na 
propukající krize a konflikty záleží rovněž na rychlosti, s jakou jsou přijímána 
rozhodnutí;“
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10. Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy

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

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

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

název 6 GUE/NGL JH - 75, 558, 60

17 GUE/NGL JH - 140, 490, 66§ 1

36 ECR JH - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR JH - 169, 512, 26

38 ECR -

za § 1

39 ECR -

1 ID JH - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL JH - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

za § 2

41 ECR JH - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

za § 5 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

dílč.

1 +

§ 7

§ původní znění

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

45 ECR -§ 8

§ původní znění JH + 460, 196, 48

za § 8 3 ID JH - 166, 516, 18

46 ECR JH - 156, 520, 21

dílč.

1 +

§ 9

§ původní znění

2 +

za § 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ původní znění JH + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

JH + 338, 286, 73

§ 12 49Z ECR JH - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew JH + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D EH + 382, 304, 15

72 Verts/ALE JH - 286, 375, 36

dílč.

1 ↓

§ 14

§ původní znění

2 ↓

za § 14 52 ECR JH - 188, 488, 19

74 Verts/ALE JH - 257, 398, 46§ 15

70 S&D, PPE JH + 438, 217, 42
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ původní znění JH ↓

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

JH - 254, 394, 53

54 ECR JH - 193, 484, 22§ 17

76 Renew JH - 265, 307, 104

55 ECR -

dílč.

1/JH + 536, 129, 33

§ 18

§ původní znění

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

dílč.

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -

§ 23 58 ECR -

za § 23 59 ECR -

§ 24 60Z ECR JH - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

za § 27 63 ECR JH - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL JH - 105, 561, 34za § 29

65 ECR JH - 182, 492, 16
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 31 66Z ECR -

5 ID JH - 125, 557, 14

26 GUE/NGL JH - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

za § 31

67 ECR JH - 320, 354, 21

práv. východ. 1 28Z ECR -

za práv. východ. 3 29 ECR JH - 197, 485, 14

práv. východ. 4 30Z ECR -

práv. východ. 5 31Z ECR -

za práv. východ. 5 7 GUE/NGL JH - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -odův. A

32 ECR -

odův. B 9 GUE/NGL JH - 120, 486, 93

10Z GUE/NGL -odův. C

33 ECR JH - 164, 519, 16

za odův. C 11 GUE/NGL JH - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL JH - 267, 399, 28

za odův. D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -odův. E

34 ECR JH - 320, 349, 28

odův. F 35 ECR JH - 159, 511, 22

usnesení (celé znění) JH + 494, 147, 49

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓
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Žádosti o jmenovité hlasování
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; § 8, 10, 18 (1. část)
GUE/NGL: pn. 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; § 15
PPE: pn. 70; konečné hlasování
Renew: pn. 71, 73, 74, 75; konečné hlasování
Verts/ALE: pn. 72, 74, 76

Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
§ 7
1. část „navrhuje, aby plénum konference poskytovalo otevřené fórum k diskusím mezi 

jednotlivými účastníky bez toho, aby byl předem stanovován určitý výsledek a 
působnost omezována na předem definované oblasti politiky nebo metody integrace; 
navrhuje, aby byly nanejvýš předem určeny jen některé politické priority,“

2. část „jako např.:  evropské hodnoty, základní práva a svobody, demokratické a 
institucionální aspekty EU, environmentální výzvy a klimatická krize, sociální 
spravedlnost a rovnost, ekonomické otázky a otázky týkající se zaměstnanosti včetně 
zdanění, digitální transformace, bezpečnost a úloha EU ve světě; 
 podtrhuje, že tento seznam politik by mohl konferenci posloužit jako vodítko, ale že 
není úplný; domnívá se, že by k přípravě programu a debat v rámci konferenčního 
procesu mohly být využity zvláštní průzkumy Eurobarometru;“

ECR:
§ 14
1. část celé znění kromě slov: „sociálními partnery na úrovni EU, každý se dvěma 

zástupci;“
2. část tato slova

ID:
§ 9
1. část celé znění kromě slov: „Agory mládeže, řídicí výbor a výkonná koordinační rada;“
2. část tato slova

§ 18
1. část „zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby byla konferenci poskytnuta podpora 

prostřednictvím přípravných schůzí i ze strany zavedených a zkušených organizací 
občanské společnosti i jiných odborníků;“

2. část „uznává význam odborných znalostí nevládních organizací, univerzit, výzkumných 
středisek a think tanků z celé Evropy a vyzývá je, aby konferenční proces podpořily 
na jednotlivých úrovních a aby poskytly podporu i příslušným konferenčním 
subjektům;“

Verts/ALE:
pn. 24
1. část vypuštění slov „zástupci Komise (tři odpovědní komisaři);“
2. část vložení slov „zástupci vnitrostátních a regionálních parlamentů, zástupci agor 

občanů“ 

Různé
Pozměňovací návrh 68 byl zrušen.
Dragoş Pîslaru (skupina Renew) rovněž podepsal návrh usnesení B9-0036/2020.


