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PRÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+ prijatý
- zamietnutý
↓ prepadol
VS vzatý späť
HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)
EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)
HPČ hlasovanie po častiach
OH oddelené hlasovanie
PN pozmeňujúci návrh
KPN kompromisný pozmeňujúci návrh
ZČ zodpovedajúca časť
V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia
= zhodné pozmeňujúce návrhy
ods. odsek
čl. článok
odôv. odôvodnenie
NU návrh uznesenia
SNU spoločný návrh uznesenia
1/20 nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
1/10 stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Burundi, najmä sloboda prejavu

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

ods. 18 ods. pôvodný text OH +

uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

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 ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
GUE/NGL: ods. 18

Iné:
Malik Azmani (poslanecký klub Renew) stiahol svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-
B9-0054/2020.
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2. Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

od odseku 18 1 GUE/NGL -

od odseku 21 2 GUE/NGL -

HPČ

1 +

Odôvodnenie F ods. pôvodný text

2/HPM + 608, 41, 23

odôv. I ods. pôvodný text HPM + 629, 39, 6

uznesenie (text ako celok) +

Návrhy uznesení politických skupín

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 ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID: odôvodnenia F (druhá časť), I

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
odôvodnenie F
1. časť „keďže obyvateľstvo Nigérie, ktoré je v Afrike najpočetnejšie, je takmer 

rovnomerne rozdelené na moslimov a kresťanov;“
2. časť: „keďže krajina je domovom najväčšej kresťanskej komunity v regióne, pričom v 

severnej Nigérii žije takmer 30 miliónov kresťanov; keďže historická rivalita medzi 
prevažne moslimským severom a kresťanským juhom sa dramaticky zintenzívnila 
šírením radikálneho islamu;“
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Iné
Samira Rafaela (poslanecký klub Renew) stiahla svoj podpis zo spoločného návrhu uznesenia RC-
B9-0056/2020.

3. Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva 
Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

HPČ

1 +

ods. 7 ods. pôvodný text

2/HPM + 424, 189, 61

HPČ

1/HPM + 447, 172, 52

ods. 8 ods. pôvodný text

2 +

uznesenie (text ako celok) HPM + 471, 101, 103

Návrhy uznesení politických skupín

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 ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: ods. 7 (2. časť)
ID: ods. 8 (prvá časť)
PPE, Renew: záverečné hlasovanie RC-B9-0048/2020
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 7
1. časť text ako celok okrem slov: „a rozšírením týchto sankcií na rodinných príslušníkov“
2. časť: tieto slová

ID:
ods. 8
1. časť „vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby uznali legitímny mandát 

prezidenta Guaidóa;“
2. časť: „a víta, že vysoký predstaviteľ ho uznal ako jediný demokratický orgán uznaný 

Úniou; žiada preto, aby boli uznaní politickí predstavitelia, ktorých vymenoval Juan 
Guaidó;“

4. Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska a 
Maďarska

Návrh uznesenia: B9-0032/2020

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 433, 189, 50

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

HPM + 438, 175, 61

HPČ

1/HPM ↓

2/HPM ↓

3/HPM ↓

ods. 3

ods. pôvodný text

4/HPM ↓

od odseku 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 448, 182, 32

od citácie 12 1 S&D +

uznesenie (text ako celok) HPM + 446, 178, 41



P9_PV(2020)01-16(VOT)_SK.docx 7 PE 646.600

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D: záverečné hlasovanie
Verts/ALE: PN 2, 3; ods. 3; záverečné hlasovanie
PPE: PN 2 odseky 2, 3 (prvá, tretia, štvrtá časť); záverečné hlasovanie

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 3
1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že vypočutia doposiaľ nepriniesli žiaden významný 

pokrok v týchto dvoch členských štátoch, pokiaľ ide o nápravu jasných rizík 
vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ; konštatuje so znepokojením, 
že správy a vyhlásenia Komisie a medzinárodných orgánov, ako sú OSN, OBSE a 
Rada Európy, naznačujú, že situácia v Poľsku a Maďarsku sa od uplatnenia článku 7 
ods. 1 Zmluvy o Európskej únii zhoršila; poukazuje na to, že neschopnosť Rady 
účinne uplatniť článok 7 Zmluvy o Európskej únii naďalej oslabuje integritu 
spoločných európskych hodnôt, vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť Únie ako celku“

2. časť: „opakuje svoje stanovisko k rozhodnutiu Komisie uplatniť článok 7 ods. 1 Zmluvy o 
Európskej únii, pokiaľ ide o situáciu v Poľsku, ako aj k svojej výzve Rade, aby 
podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že v súvislosti s 
Maďarskom existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia 
založená;“

3. časť „vyzýva preto Radu, aby zabezpečila, aby sa vypočutia podľa článku 7 ods. 1 
Zmluvy o Európskej únii zaoberali aj najnovším vývojom a aby sa v rámci nich 
posúdili aj riziká narušenia nezávislosti súdnictva, slobody prejavu vrátane slobody 
médií, akademickej slobody, slobody združovania a práva na rovnaké 
zaobchádzanie;“

4. časť vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila dostupné nástroje, najmä urýchlené 
konania vo veci nesplnenia povinnosti a žiadosti o nariadenie predbežných opatrení 
na Súdnom dvore, na vyriešenie jasných rizík vážneho porušenia hodnôt, na ktorých 
je založená Únia, v súvislosti s Poľskom a Maďarskom.“

Iné:
Robert Biedroń (skupina S&D) tiež podpísal PN 1.

5. COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020)

Návrh uznesenia: B9-0035/2020

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

po odsek 1 8 GUE/NGL EH - 141, 480, 52

HPČ

1/EH + 391, 275, 6

ods. 4 ods. pôvodný text

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 5 16 Verts/ALE -

ods. 8 17 Verts/ALE EH + 352, 300, 19

ods. 10 18 Verts/ALE HPM + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 394, 238, 47od odseku 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 279, 230, 167

od odseku 12 9 GUE/NGL -

od odseku 14 10 GUE/NGL HPM - 171, 425, 80

od odseku 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -od odseku 22

12 GUE/NGL -

od odseku 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HPM + 508, 53, 112

ods. 24 2 PPE -

od odseku 26 19 Verts/ALE HPM - 291, 314, 72

HPČ

1 +

2/EH + 345, 303, 14

ods. 35 ods. pôvodný text

3/EH + 566, 99, 6

HPČ

1 +

ods. 40 ods. pôvodný text

2 +

ods. 43 3 PPE EH - 318, 338, 11

od odseku 43 1 S&D -

HPČods. 48 ods. pôvodný text

1 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2 +

ods. 53 4 PPE EH - 297, 328, 42

HPČ

1 +

ods. 56 ods. pôvodný text

2 +

od citácie 15 14 Verts/ALE +

HPČ

1/HPM - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/HPM + 318, 315, 44

HPČ

1/HPM - 101, 483, 88

od odôvodnenia D

13 GUE/NGL

2/HPM - 274, 325, 74

od odôvodnenia E 6 GUE/NGL +

od odôvodnenia I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

EH - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +od odôvodnenia J

15 Verts/ALE +

uznesenie (text ako celok) +

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: PN 5, 10, 13

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 4
1. časť domnieva sa, že stojíme tvárou v tvár environmentálnej núdzovej situácii, ktorá si 

vyžaduje významné opatrenia na úrovni EÚ aj vo svete;
2. časť: vyzýva Komisiu, aby popri zmene klímy dala hlavnú prioritu v rámci Európskeho 

ekologického dohovoru ochrane prírody a jej obnove;

ods. 40
1. časť text ako celok okrem slov: „EÚ a“
2. časť: tieto slová
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ods. 56
1. časť „konštatuje, že rámec ochrany prírody – ak by sa vykonával nedostatočne – by 

mohol vytvoriť nepriaznivé prostredie pre aktivistov a ochranárov a priamo alebo 
nepriamo ohrozovať ich životy;“

2. časť: „zdôrazňuje, že EÚ by mala aktívne odsúdiť vraždy aktivistov a ochrancov 
životného prostredia;“

S&D:
PN 5
1. časť „keďže všetky formy genetického inžinierstva alebo úpravy živých organizmov, či 

už prostredníctvom transgenetického alebo mutagénneho inžinierstva, predstavujú 
hrozbu pre biodiverzitu;“

2. časť: „keďže rozsiahle využívanie širokospektrálnych systémových herbicídov, napríklad 
glyfozátu, je priamo zodpovedné za masívnu stratu biodiverzity;“

PN 13
1. časť „trvá na úplnom zákaze všetkých foriem geneticky modifikovaných organizmov 

vrátane genetických modifikácií prostredníctvom transgénnych alebo mutagénnych 
procesov;“

2. časť: „požaduje celosvetový zákaz používania glyfozátu a ďalších podobných 
širokospektrálnych systematických herbicídov;“

Renew:
ods. 48
1. časť text ako celok okrem slov: „pralesov a“
2. časť: tieto slová

PPE, Renew:
ods. 35
1. časť „zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa biodiverzita primerane a dostatočne 

financovala; žiada, aby sa opatrenia na zlepšenie biodiverzity a na zvýšenie 
odolnosti voči zmene klímy stali súčasťou budúceho VFR a aby sa uplatňovanie 
hľadiska biodiverzity vo všetkých oblastiach politiky rozšírilo tak, aby sa dosiahol 
významný a pozitívny pokrok smerom k vízii 2050;“

2. časť: „vyzýva Komisiu a Radu, aby stanovili jasný cieľ výšky výdavkov na začleňovanie 
opatrení v oblasti biodiverzity do VFR, a to minimálne 10 %, pričom tento cieľ bude 
doplnením výdavkov na začleňovanie opatrení v oblasti klímy;“

3. časť „okrem toho zdôrazňuje aj potrebu zaviesť transparentnejšiu, komplexnejšiu a 
prísnejšiu metodiku sledovania výdavkov v oblasti biodiverzity a klímy; opakuje 
svoju výzvu, aby sa aspoň zdvojnásobila súčasná úroveň financovania pre program 
LIFE; ďalej vyzýva Komisiu a Radu, aby postupne zrušili škodlivé dotácie a 
zabezpečili jednotnosť všetkých fondov a programov EÚ tak, aby žiadne výdavky z 
rozpočtu EÚ nemohli prispieva ť k strate biodiverzity;

Iné
Alexandr Vondra a skupina ECR vzali späť svoj podpis z návrhu uznesenia B9-0035/2020.
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6. Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018

Správa: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 4 12 ECR +

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 504, 156, 9

1 Verts/ALE HPM + 333, 312, 22ods. 19

ods. pôvodný text OH ↓

2 Verts/ALE HPM + 373, 284, 14

HPČ

1/HPM + 455, 192, 21

od odseku 19

3 Verts/ALE

2/HPM + 327, 300, 41

HPČ

1 +

ods. 20 ods. pôvodný text

2 +

HPČ

1 +

2 +

ods. 21 ods. pôvodný text

3 +

ods. 23 7 PPE +

HPČ

1 +

ods. 25 ods. pôvodný text

2/HPM + 464, 155, 30

ods. 27 8 PPE +

HPČ

1 +

ods. 31 ods. pôvodný text

2 -
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 41 ods. pôvodný text OH +

HPČ

1 +

ods. 43 ods. pôvodný text

2 -

ods. 46 9 PPE -

HPČ

1 +

ods. 47 ods. pôvodný text

2/HPM + 415, 204, 22

Odôvodnenie M 4 PPE -

odôv. P 5 PPE EH + 389, 245, 8

HPČ

1 +

Odôvodnenie R ods. pôvodný text

2 +

od odôvodnenia R 11 ECR +

odôvodnenie S 6 PPE +

uznesenie (text ako celok) HPM + 563, 3, 63

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE: PN 1, 2, 3 odseky 12, 25 (druhá časť), 47 (druhá časť)

Žiadosti o oddelené hlasovanie
GUE/GNL: ods. 19
PPE: odseky 12, 41

Žiadosti o hlasovanie po častiach
GUE/NGL:
ods. 31
1. časť text ako celok okrem slov: „morálne“ a „a rozvážne“
2. časť: tieto slová
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odôv. R
1. časť „keďže väčšia otvorenosť a transparentnosť pozícií vlád členských štátov v Rade 

zlepší dôveru v EÚ“
2. časť: „a zníži euroskepticizmus a populizmus“

S&D:
PN 3
1. časť text ako celok okrem slov: „zmenila príslušné pravidlá s cieľom“ a „konkrétne 

uplatňovanie“
2. časť: tieto slová

Verts/ALE:
ods. 20
1. časť text ako celok okrem slov: „už ukončených“
2. časť: tieto slová

ods. 21
1. časť „zdôrazňuje význam opatrení prijatých na zvýšenie transparentnosti rozhodnutí 

prijatých v konaniach o nesplnení povinnosti;“
2. časť: „pripomína, že v roku 2014 Komisia vytvorila na internetovej stránke Europa 

centralizovanú platformu s komplexnými informáciami o nesplnení povinnosti;“
3. časť „zdôrazňuje, že Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a verejnosti informácie 

o projekte EU Pilot a spisoch týkajúcich sa nesplnení povinnosti vo svojich 
výročných správach o kontrole uplatňovania práva EÚ;“

PPE:
ods. 25
1. časť text ako celok okrem slov: „a tretie strany“
2. časť: tieto slová

ods. 47
1. časť text ako celok okrem slov: „nemajú zjavnú politickú príslušnosť“
2. časť: tieto slová

PPE, Renew:
ods. 43
1. časť text ako celok okrem slov: „a tretie strany“
2. časť: tieto slová

Iné
PN 10 bol stiahnutý.
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7. Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu 
záujmov po skončení verejnej služby

Návrh uznesenia: B9-0047/2020

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B9-0047/2020
(výbor ECON)

uznesenie (text ako 
celok)

+


