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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. Burundi, zejména svoboda projevu

Návrhy usnesení: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-
0066/2020

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § původní znění odděl. +

usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL: § 18

Různé:
Malik Azmani (skupina Renew) stáhl svůj podpis ze společného návrhu usnesení RC-B9-
0054/2020.
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2. Nigérie, zejména nedávné teroristické útoky

Návrhy usnesení: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-
0064/2020, B9-0065/2020

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

za § 18 1 GUE/NGL -

za § 21 2 GUE/NGL -

dílč.

1 +

odův. F § původní znění

2/JH + 608, 41, 23

odův. I § původní znění JH + 629, 39, 6

usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
ID: odův. F (2. část), I

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
odův. F
1. část „vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Nigérie, která je nejlidnatější africkou zemí, 

tvoří téměř rovným dílem muslimové a křesťané;“
2. část „vzhledem k tomu, že v Nigérii žije největší křesťanská komunita tohoto regionu, 

přičemž téměř 30 milionů křesťanů žije v severní Nigérii; vzhledem k tomu, že 
rivalita mezi převážně muslimským severem a křesťanským jihem, která má 
historické kořeny, se dramaticky vyhrotila se šířením radikálního islámu;“



P9_PV(2020)01-16(VOT)_CS.docx 5 PE 646.600

Různé
Samira Rafaela (skupina Renew) stáhla svůj podpis ze společného návrhu usnesení RC-B9-
0056/2020.

3. Situace ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva 
Národního shromáždění (parlamentním převratu)

Návrhy usnesení: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-
0053/2020

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

dílč.

1 +

§ 7 § původní znění

2/JH + 424, 189, 61

dílč.

1/JH + 447, 172, 52

§ 8 § původní znění

2 +

usnesení (celé znění) JH + 471, 101, 103

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: § 7 (2. část)
ID: § 8 (1. část)
PPE, Renew: konečné hlasování RC-B9-0048/2020
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Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
§ 7
1. část celé znění kromě slov: „a rozšířením těchto sankcí i na jejich rodinné příslušníky“
2. část tato slova

ID:
§ 8
1. část „vyzývá ty členské státy, které tak dosud neučinily, aby uznaly legitimní mandát 

prezidenta Guaidóa“
2. část „a vítá skutečnost, že vysoký představitel jej uznal za jediný demokratický orgán 

uznávaný EU; požaduje proto uznání politických představitelů jmenovaných Juanem 
Guaidóem;“

4. Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska

Návrh usnesení: B9-0032/2020

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

Návrh usnesení B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § původní znění JH + 433, 189, 50

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

JH + 438, 175, 61

dílč.

1/JH ↓

2/JH ↓

3/JH ↓

§ 3

§ původní znění

4/JH ↓

za § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH + 448, 182, 32

za práv. východ. 12 1 S&D +

usnesení (celé znění) JH + 446, 178, 41
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Žádosti o jmenovité hlasování
S&D: konečné hlasování
Verts/ALE: pn. 2, 3; § 3; konečné hlasování
PPE: pn. 2; § 2, 3 (1., 3. a 4. část); konečné hlasování

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 3
1. část „vyjadřuje politování nad tím, že slyšení v případě obou dotčených členských států 

zatím významněji nepokročila s nápravou jasných rizik závažného porušení hodnot 
uvedených v článku 2 SEU; se znepokojením konstatuje, že podle zpráv a prohlášení 
Komise a mezinárodních organizací, např. OSN, OBSE a Rady Evropy, se situace 
v Polsku i Maďarsku od aktivace čl. 7 odst. 1 zhoršila; poukazuje na to, že 
neschopnost Rady účinně použít článek 7 SEU nadále oslabuje jednotnost 
společných evropských hodnot, vzájemnou důvěru a věrohodnost Unie jako celku;“

2. část „opět potvrzuje svůj postoj k rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 SEU 
v souvislosti se situací v Polsku a svůj vlastní návrh, v němž vybízí Radu, aby podle 
čl. 7 odst. 1 SEU rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně 
poruší hodnoty, na nichž je Unie založena;“

3. část „vyzývá proto Radu, aby zajistila, aby se na slyšeních podle čl. 7 odst. 1 SEU řešil 
aktuální vývoj situace a posoudila rizika ohrožující nezávislost soudnictví, svobodu 
projevu, včetně svobody sdělovacích prostředků, svobody sdružování a práva na 
rovné zacházení;“

4. část „vyzývá Komisi, aby plně využila nástroje, které má k dispozici k řešení zřejmého 
nebezpečí, že Polsko a Maďarsko závažně poruší základní hodnoty Unie, zejména 
zrychlená řízení o nesplnění povinnosti a podání žádostí o předběžná opatření 
u Soudního dvora;“

Různé:
Robert Biedroń (skupina S&D) rovněž podepsal pozměňovací návrh 1.

5. COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020)

Návrh usnesení: B9-0035/2020

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

Návrh usnesení B9-0035/2020
(výbor ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

před § 1 8 GUE/NGL EH - 141, 480, 52

dílč.

1/EH + 391, 275, 6

§ 4 § původní znění

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

za § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE EH + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE JH + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH + 394, 238, 47za § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH + 279, 230, 167

za § 12 9 GUE/NGL -

za § 14 10 GUE/NGL JH - 171, 425, 80

za § 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -za § 22

12 GUE/NGL -

za § 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

za § 26 19 Verts/ALE JH - 291, 314, 72

dílč.

1 +

2/EH + 345, 303, 14

§ 35 § původní znění

3/EH + 566, 99, 6

dílč.

1 +

§ 40 § původní znění

2 +

§ 43 3 PPE EH - 318, 338, 11

za § 43 1 S&D -

dílč.§ 48 § původní znění

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

2 +

§ 53 4 PPE EH - 297, 328, 42

dílč.

1 +

§ 56 § původní znění

2 +

za práv. východ. 15 14 Verts/ALE +

dílč.

1/JH - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/JH + 318, 315, 44

dílč.

1/JH - 101, 483, 88

za odův. D

13 GUE/NGL

2/JH - 274, 325, 74

za odův. E 6 GUE/NGL +

za odův. I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

EH - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +za odův. J

15 Verts/ALE +

usnesení (celé znění) +

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: pn. 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: pn. 5, 10, 13

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 4
1. část „domnívá se, že čelíme environmentální krizi, která vyžaduje významné kroky na 

úrovni EU i na celosvětové úrovni;“
2. část „vyzývá Komisi, aby vedle změny klimatu udělila v rámci Zelené dohody pro 

Evropu hlavní prioritu ochraně přírody a její obnově;“

§ 40
1. část celé znění kromě slov: „EU a“
2. část tato slova
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§ 56
1. část „konstatuje, že rámec pro ochranu přírody by mohl v důsledku nedostatečného 

provádění případně vytvářet nehostinné prostředí pro aktivisty a ochránce přírody a 
přímo či nepřímo ohrozit jejich život;“

2. část „zdůrazňuje, že EU by měla aktivně odsoudit vraždy aktivistů v oblasti životního 
prostředí a ochránců přírody;“

S&D:
pn. 5
1. část „vzhledem k tomu, že všechny formy genetického inženýrství nebo upravování 

živých organismů, ať již prostřednictvím transgenetického nebo prostřednictvím 
mutagenního inženýrství, představují hrozbu pro biologickou rozmanitost;“

2. část „že masivní využívání širokospektrých systémových herbicidů, jako je glyfosát, je 
přímo odpovědné za dramatický úbytek biologické rozmanitosti;“

pn. 13
1. část „trvá na úplném zákazu všech forem geneticky upravovaných organismů včetně 

genetických modifikací prostřednictvím transgenetického nebo mutagenetického 
inženýrství;“

2. část „vyzývá k celosvětovému zákazu používání glyfosátu a jiných podobných 
širokospektrálních systémových herbicidů;“

Renew:
§ 48
1. část celé znění kromě slova: „primárních“
2. část toto slovo

PPE, Renew:
§ 35
1. část „upozorňuje na to, že je nutné na biologickou rozmanitost vyčlenit přiměřené a 

dostatečné prostředky; žádá, aby byla opatření na zlepšení biologické rozmanitosti a 
zajištění odolnosti vůči změně klimatu zahrnuta do příštího VFR a aby se hledisko 
biologické rozmanitosti více uplatňovalo ve všech oblastech politiky, tak aby se 
dosáhlo významného a pozitivního účinku pro naplňování vize 2050;“

2. část „vyzývá Komisi a Radu, aby stanovily jasný cíl určující výdaje na začlenění tématu 
biologické rozmanitosti do VFR, který bude minimálně ve výši 10 %, a to nad rámec 
výdajů na začleňování problematiky týkající se klimatu;“

3. část „zdůrazňuje rovněž, že je třeba zavést transparentnější, komplexnější a přísnější 
metodiku pro sledování výdajů na biologickou rozmanitost a změnu klimatu; 
opakuje své výzvy k tomu, aby se přinejmenším zdvojnásobila úroveň současného 
financování programu LIFE; dále žádá, aby se postupně ukončilo vyplácení 
škodlivých subvencí a zajistila se soudržnost všech fondů a programů EU tak, aby 
žádné výdaje z rozpočtu EU nepřispívaly k úbytku biologické rozmanitosti;“

Různé
Alexandr Vondra a skupina ECR vzali zpět svou podporu návrhu usnesení B9-0035/2020.



P9_PV(2020)01-16(VOT)_CS.docx 11 PE 646.600

6. Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018

Zpráva: Peter Jahr (A9-0032/2019)

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

za § 4 12 ECR +

§ 12 § původní znění JH + 504, 156, 9

1 Verts/ALE JH + 333, 312, 22§ 19

§ původní znění odděl. ↓

2 Verts/ALE JH + 373, 284, 14

dílč.

1/JH + 455, 192, 21

za § 19

3 Verts/ALE

2/JH + 327, 300, 41

dílč.

1 +

§ 20 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

2 +

§ 21 § původní znění

3 +

§ 23 7 PPE +

dílč.

1 +

§ 25 § původní znění

2/JH + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

dílč.

1 +

§ 31 § původní znění

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

§ 41 § původní znění odděl. +

dílč.

1 +

§ 43 § původní znění

2 -

§ 46 9 PPE -

dílč.

1 +

§ 47 § původní znění

2/JH + 415, 204, 22

odův. M 4 PPE -

odův. P 5 PPE EH + 389, 245, 8

dílč.

1 +

odův. R § původní znění

2 +

za odův. R 11 ECR +

odův. S 6 PPE +

usnesení (celé znění) JH + 563, 3, 63

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: pn. 1, 2, 3; § 12, 25 (2. část), 47 (2. část)

Žádosti o oddělené hlasování
GUE/GNL: § 19
PPE: § 12, 41

Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
§ 31
1. část celé znění kromě slov: „zdrženlivého“ a „morální a“
2. část tato slova
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odův. R
1. část „vzhledem k tomu, že větší otevřenost a transparentnost, pokud jde o postoje vlád 

členských států v Radě, posílí důvěru v EU“
2. část „a sníží euroskepticismus a populismus;“

S&D:
pn. 3
1. část celé znění kromě slov: „změnila příslušná pravidla tak, aby“ a „konkrétní 

uplatňování“
2. část tato slova

Verts/ALE:
§ 20
1. část celé znění kromě slov: „které již byly ukončeny“
2. část tato slova

§ 21
1. část „zdůrazňuje význam opatření ke zvýšení transparentnosti rozhodnutí přijatých 

v rámci řízení o nesplnění povinnosti;“
2. část „připomíná, že v roce 2014 zřídila Komise na internetových stránkách Europa 

centralizovanou platformu obsahující podrobné informace o řízení o nesplnění 
povinnosti;“

3. část „zdůrazňuje, že  informace o případech řešených v rámci mechanismu EU Pilot a v 
rámci řízení o nesplnění povinnosti poskytuje Komise Evropskému parlamentu 
a veřejnosti ve svých výročních zprávách o kontrole uplatňování práva EU;“

PPE:
§ 25
1. část celé znění kromě slov: „i třetí strany“
2. část tato slova

§ 47
1. část celé znění kromě slov: „se zjevně nehlásí k žádné politické straně,“ 
2. část tato slova

PPE, Renew:
§ 43
1. část celé znění kromě slov: „a třetí strany“
2. část tato slova

Různé
Pn. 10 byl vzat zpět.
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7. Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po 
ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru

Návrh usnesení: B9-0047/2020

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0047/2020
(výbor ECON)

usnesení (celé znění) +


