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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. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu na rok 2021

Návrh Konference předsedů

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

7.–8. dubna 2Z 1/20 poslanců +

10.–11. listopadu 1Z ID JH - 228, 382, 52

přijat bez hlasování v pozměněném znění

Žádosti o jmenovité hlasování
ID: pn. 1

2. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu na rok 2022

Návrh Konference předsedů

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

přijat bez hlasování

3. Ověřování pověřovacích listin

Zpráva: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

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

dílč.

1 +

§ 3 § původní znění

2/EH + 371, 258, 33

dílč.

1 +

§ 6 § původní znění

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

odův. L § původní znění odděl./E
H

+ 334, 248, 81

rozhodnutí (celé znění) JH + 523, 6, 135

Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL, PPE: odův. L

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 3
1. část „vyzývá příslušné orgány členských států, aby neprodleně ukončily přezkoumávání 

výsledků, jejichž zpochybnění bylo u nich případně vzneseno, a aby mu sdělily 
výsledky tohoto přezkoumání;“

2. část „požaduje transparentní hodnocení průběhu evropských voleb;“

§ 6
1. část celé znění kromě slov: „mimo jiné i pokud jde o vydávání volebních seznamů, 

požadavky na fyzickou přítomnost nebo o překážky v přístupu k nezbytným 
informacím poskytovaným členskými státy ve vztahu k výkonu hlasovacích práv 
občanů“

2. část tato slova

Různé
Předseda prohlásil pn. 1 a 2 za nepřípustné.

4. Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jmenování Pedra 
Machada

TAJ + 441, 171, 53
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5. Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jmenování Jesúse 
Sauriny

TAJ + 404, 153, 76

6. Jmenování místopředsedy Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jmenování Jana de 
Carpentier

TAJ + 414, 186, 55

7. Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jmenování Gerryho 
Crosse

TAJ - 272, 336, 48
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8. Námitka podle článku 111 odst. 3 jednacího řádu: klasifikace, označování a balení 
látek a směsí - oxid titaničitý

Návrh usnesení: B9-0071/2020 (požaduje se většina všech poslanců Parlamentu)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0071/2020
(ECR)

usnesení (celé znění) EH - 177, 434, 39

9. Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení

Návrhy usnesení: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-
0085/2020

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

odův. A § původní znění odděl. +

dílč.

1 +

odův. B § původní znění

2 +

za odův. E 1 GUE/NGL JH - 160, 343, 157

usnesení (celé znění) JH + 582, 40, 37

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓
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Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL: pn. 1
PPE, Verts/ALE: konečné hlasování

Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL: odův. A

Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
odův. B
1. část celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že jednotný trh plně nevyužívá svůj 

potenciál;“
2. část tato slova

Různé
Antonio Tajani (skupina PPE) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B9-0070/2020.
Evelyne Gebhardt (skupina S&D) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B9-0070/2020.

10. Rozdíly v odměňování žen a mužů

Návrhy usnesení: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

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

Návrh usnesení B9-0069/2020
(ECR)

usnesení (celé znění) JH - 78, 528, 50

Návrh usnesení B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

za § 1 7 GUE/NGL JH - 296, 302, 61

dílč.

1 +

§ 2 § původní znění

2/EH + 388, 224, 40

za § 2 8 GUE/NGL JH + 284, 279, 98

za § 3 9 GUE/NGL JH + 436, 138, 75

dílč.

1/JH + 432, 127, 99

2/JH - 291, 332, 34

§ 4 1 S&D, 
Verts/ALE

3/JH - 306, 321, 31
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

4/JH - 298, 314, 44

dílč.

1 ↓

2 ↓

§ původní znění

3 ↓

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

JH + 344, 276, 34

dílč.

1 +

§ 6 § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 9 § původní znění

2 +

za § 9 10 GUE/NGL +

dílč.

1 -

za § 11 11 GUE/NGL

2 -

dílč.

1 +

§ 13 § původní znění

2 +

za § 13 12 GUE/NGL JH - 306, 318, 34

za § 14 13 GUE/NGL EH + 368, 249, 35

dílč.

1/JH - 293, 334, 26

za § 15 14 GUE/NGL

2/JH - 115, 412, 128
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 356, 254, 47

za § 16 15 GUE/NGL

2/JH - 125, 501, 29

za odův. E 3 GUE/NGL -

za odův. I 4 GUE/NGL +

za odův. J 5 GUE/NGL JH + 304, 295, 59

za odův. C 6 GUE/NGL -

usnesení (celé znění) JH + 493, 82, 79

Návrh usnesení B9-0083/2020
(ID)

usnesení (celé znění) ↓

Návrh usnesení B9-0084/2020
(GUE/NGL)

usnesení (celé znění) ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
ECR: konečné hlasování B9-0069/2020
Verts/ALE: pn. 1
GUE/NGL: pn. 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; konečné hlasování B9-0073/2020
S&D: pn. 2

Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
pn. 1
1. část celé znění kromě slov: „a sankce“, „zavedla“ a „povinné“
2. část „a sankce“
3. část: „zavedla“
4. část: „povinné“

PPE:
§ 2
1. část celé znění kromě slova: „závazná“
2. část toto slovo
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§ 4
1. část celé znění kromě slov: „předloží návrhy na zavedení závazných opatření v oblasti 

transparentnosti odměňování“ a „domnívá se, že připravovaná směrnice by se měla 
vztahovat na soukromý i veřejný sektor a na celý balíček týkající se odměňování, 
včetně všech jeho složek, a měla by mít široký rozsah a náležitě zohledňovat 
specifika malých a středních podniků (MSP);“

2. část „předloží návrhy na zavedení závazných opatření v oblasti transparentnosti 
odměňování“

3. část: „domnívá se, že připravovaná směrnice by se měla vztahovat na soukromý i veřejný 
sektor a na celý balíček týkající se odměňování, včetně všech jeho složek, a měla by 
mít široký rozsah a náležitě zohledňovat specifika malých a středních podniků 
(MSP);“

§ 6
1. část „vyzývá Komisi, aby v rámci této iniciativy vycházela ze stávajícího přezkumu 

fungování a provádění právních předpisů EU, jež se týkají stejného odměňování a 
zásady stejné odměny, a aby včas předložila revizi směrnice 2006/54/ES, která by 
vedla k aktualizaci a praktickému zlepšení současných právních předpisů týkajících 
se zásady stejné odměny a k lepšímu vymáhání předpisů v souladu s judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie (SDEU) a která by zahrnovala zákaz veškeré 
diskriminace na základě sexuální orientace, genderové identity nebo změny 
pohlaví;“

2. část „vyzývá k tomu, aby v zájmu boje proti diskriminaci v odměňování byl zlepšen 
přístup ke spravedlnosti a byla zavedena rozsáhlejší procesní práva;“

§ 9
1. část celé znění kromě slov: „přijmou právní předpisy“
2. část tato slova

§ 13
1. část „bere na vědomí dopad nedostatečného zastoupení žen ve vedoucích pozicích na 

rozdíly v odměňování žen a mužů a zdůrazňuje, že je naléhavě nutné prosazovat v 
podnikání a řízení rovnost mužů a žen na všech úrovních rozhodování;“

2. část „vyzývá členské státy, aby odblokovaly jednání v Radě o návrhu směrnice o ženách 
v řídících a dozorčích orgánech, neboť tato směrnice by mohla přispět k odstranění 
skleněného stropu;“

S&D:
pn. 11
1. část celé znění kromě slov: „dlouhodobé důsledky neoliberálních politik vnucených EU 

mají negativní důsledky na ekonomickou situaci žen a na dosahování rovnosti žen a 
mužů“

2. část tato slova

pn. 14
1. část „vyzývá členské státy, aby posílily kapacity veřejných orgánů pro pracovní 

záležitosti, zejména na úrovni personálního zajištění, jakož i technické a strukturální 
kapacity, s cílem zaručit provádění nezbytných opatření k prosazování pracovních 
práv stanovených právními předpisy nebo kolektivními smlouvami, včetně ukládání 
sankcí podnikům, které porušují pravidla;“

2. část „požaduje rovněž, aby bylo vyhodnoceno, zda je financování podniků z prostředků 
EU podmíněno uplatňováním vysokých pracovních norem a absencí diskriminačních 
postupů vůči ženám;“
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pn. 15
1. část celé znění kromě slov: „odmítá využívání flexibilních pracovních úvazků, které jsou 

nástrojem k deregulaci pracovního trhu a oslabení pracovních práv;“
2. část tato slova

Různé
Susana Solís Pérez (skupina Renew) rovněž podepsala návrh usnesení B9-0073/2020.


