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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. Guinejská republika, zejména násilí vůči demonstrantům

Návrhy usnesení: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-
0113/2020

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0104/2020 Verts/ALE ↓

B9-0106/2020 S&D ↓

B9-0108/2020 ECR ↓

B9-0110/2020 GUE/NGL ↓

B9-0111/2020 PPE ↓

B9-0113/2020 Renew ↓

2. Dětská práce v dolech na Madagaskaru

Návrhy usnesení: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-
0109/2020, B9-0112/2020

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

Návrh usnesení B9-0101/2020
(ID)

usnesení (celé znění) -

Společný návrh usnesení RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

1=
7=

Verts/ALE
GUE/NGL

JH + 361, 165, 100§ 5

§ původní znění JH ↓
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

8 GUE/NGL EH - 214, 271, 140§ 12

2 Verts/ALE EH + 277, 267, 77

za § 12 9 GUE/NGL EH + 370, 219, 36

za § 14 10 GUE/NGL -

§ 20 3 Verts/ALE JH + 392, 141, 95

za § 20 4 Verts/ALE JH + 298, 297, 32

za odův. K 5 GUE/NGL -

odův. L 6 GUE/NGL -

usnesení (celé znění) +

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0102/2020 Verts/ALE ↓

B9-0103/2020 S&D ↓

B9-0105/2020 ECR ↓

B9-0107/2020 GUE/NGL ↓

B9-0109/2020 PPE ↓

B9-0112/2020 Renew ↓

Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE: § 5; pn. 1, 3, 4, 7

Různé
Evin Incir (skupina S&D) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B9-0102/2020.
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3. Systém falešných a pravých dokladů online (FADO) ***I

Zpráva: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

předběžná dohoda

předběžná dohoda 2 výbor JH + 592, 33, 3

Různé
Addendum: všechna jazyková znění.

4. Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Návrhy usnesení: B9-0093/2020, B9-0095/2020

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

Návrh usnesení B9-0095/2020
(ECR)

usnesení (celé znění) -

Návrh usnesení B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 za písm. d) 3 S&D +

dílč.

1 +

§ 1 písm. g) 1 S&D, 
Verts/ALE

2/EH + 343, 243, 42

§ 1 písm. l) § původní znění odděl. +

dílč.

1/JH + 428, 149, 46

§ 1 písm. m) § původní znění

2/JH + 366, 240, 22

dílč.

1 +

§ 1 písm. v) § původní znění

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

dílč.

1/JH + 483, 86, 58

2/JH + 487, 123, 17

§ 1 písm. x) § původní znění

3/JH + 525, 51, 50

dílč.

1 +

§ 1 písm. aa) § původní znění

2 +

dílč.

1 +

§ 1 písm. bb) § původní znění

2/JH + 457, 130, 39

§ 1 písm. jj) § původní znění JH + 460, 94, 72

za odův. D 2 S&D +

dílč.

1/JH + 496, 93, 38

odův. F § původní znění

2/JH + 420, 161, 42

dílč.

1 +

odův. K § původní znění

2/JH + 451, 113, 59

odův. M § původní znění odděl. +

usnesení (celé znění) JH + 463, 108, 50

Žádosti o jmenovité hlasování
Renew: § 1 písm. jj); konečné hlasování
ECR: odův. F, K (2. část); § 1 písm. m) (2. část); § 1 písm. bb) (2. část);
S&D: § 1 písm. m); § 1 písm. x); § 1 písm. jj)
Verts/ALE: § 1 písm. x)

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: odův. M; § 1 písm. l); § 1 písm. jj)
PPE: odův. M; § 1 písm. l); § 1 písm. bb); § 1 písm. jj)
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Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 1 písm. bb)
1. část „poskytnout dívkám a chlapcům ve školách komplexní sexuální a vztahovou 

výchovu založenou na důkazech a přizpůsobenou věku, aby děti a mladí lidé mohli 
rozvíjet přesné znalosti, postoje a dovednosti, které potřebují k vytváření 
bezpečných a zdravých vztahů založených na vzájemné úctě; připomenout, že 
takové vzdělávání by mělo být založeno na dodržování lidských práv a rovnosti 
pohlaví a rozmanitosti; uznat, že takové vzdělávání by mělo zahrnovat témata, jako 
je sexuální orientace a genderová identita, genderové vyjadřování, genderové normy, 
vztahy a výslovný souhlas, prevence sexuálního násilí a genderově podmíněného 
násilí a škodlivých praktik, např. groomingu a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, prevence sexuálně přenosných infekcí, HIV a nezáměrné těhotenství,“

2. část „a poskytování informací o přístupu k sexuální a reprodukční zdravotní péči, včetně 
plánování rodičovství, antikoncepčních metod a bezpečného a legálního přerušení 
těhotenství;“

PPE:
odův. F
1. část „vzhledem k tomu, že na celém světě dochází k organizovanému a znepokojivému 

odporu vůči právům žen a LGBTIQ;“
2. část „vzhledem k tomu, že tento odpor je viditelný i v členských státech EU, kde hnutí 

bojující proti rovnosti žen a mužů usilují o omezení sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv, zákaz sexuální výchovy a genderových studí a šíří pomlouvačné 
kampaně proti Istanbulské úmluvě; vzhledem k tomu, že toto zhoršení v oblasti práv 
žen a rovnosti žen a mužů je třeba považovat za útoky na samotnou demokracii;“

pn. 1
1. část celé znění kromě slov: „všech“ (druhý výskyt) a „a to na základě stávajících 

mezinárodních příkladů“
2. část tato slova

ECR, PPE:
odův. K
1. část „vzhledem k tomu, že podle Istanbulské úmluvy je násilí na ženách chápáno jako 

porušení lidských práv a jako forma diskriminace žen; vzhledem k tomu, že miliony 
žen a dívek i nadále denně zakouší násilí na základě pohlaví; vzhledem k tomu, že 
téměř každá druhá žena v EU se setkala se sexuálním obtěžováním a každá třetí žena 
zažila fyzické nebo sexuální násilí; vzhledem k tomu, že dvě třetiny obětí 
obchodování s lidmi tvoří ženy a dívky; vzhledem k tomu, že vystavení některých 
skupin žen diskriminaci z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám a 
vícečetným formám diskriminace jen dále zvyšuje jejich zranitelnost vůči různým 
formám násilí založenému na pohlaví; vzhledem k tomu, že boj proti diskriminaci v 
právních předpisech a v praxi a řešení diskriminačních postojů a norem v oblastech, 
jako jsou sňatky dětí a další zvykové postupy, rozšiřuje práva žen a posiluje jejich 
postavení;“

2. část „vzhledem k tomu, že odpírání služeb a práv sexuálního a reprodukčního zdraví je 
jednou z forem násilí na ženách;“
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§ 1 písm. m)
1. část „důrazně odsoudit „globální roubíkové pravidlo“, které znemožňuje mezinárodním 

organizacím čerpat finanční prostředky USA na plánované rodičovství, pokud 
provádějí umělé přerušení těhotenství, poskytují poradenství v této oblasti, 
doporučují dotčeným ženám, na koho se mají za tímto účelem obrátit, nebo lobbují 
za služby spojené s umělým přerušením těhotenství; považuje toto pravidlo za přímý 
útok na výdobytky v oblasti práv žen a dívek a krok zpět;“

2. část „naléhavě vyzvat EU a její členské státy, aby bojovaly proti dopadu tohoto pravidla 
tím, že výrazně podpoří financování v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a 
souvisejících práv a zaplní tuto mezeru ve financování;“

§ 1 písm. v)
1. část celé znění kromě slov: „jít příkladem a odblokovat směrnici o ženách v řídících a 

dozorčích orgánech v Evropské radě a“
2. část tato slova

§ 1 písm. x)
1. část „bezodkladně dokončit ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropskou unií na základě 

širokého přistoupení bez jakýchkoli omezení a prosazovat její ratifikaci všemi 
členskými státy; zajistit řádné provádění a uplatňování úmluvy a vyčlenit přiměřené 
finanční a lidské zdroje na prevenci a potírání násilí na ženách a genderově 
podmíněného násilí a na ochranu jeho obětí; vzít v potaz doporučení, která vydala 
Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (GREVIO) 
působící v rámci Rady Evropy, a zdokonalit své právní předpisy a uvést je do 
souladu s ustanoveními Istanbulské úmluvy;“ kromě slov: „bez jakýchkoli omezení“

2. část tato slova
3. část: „vyzvat Komisi, aby předložila právní akt o prevenci a odstraňování všech forem 

násilí na ženách a dívkách a genderově podmíněného násilí;“

§ 1 písm. aa)
1. část „zaručit všeobecné respektování sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících 

práv a přístup k nim, jak bylo dohodnuto v akčním programu Mezinárodní 
konference o populaci a rozvoji, Pekingské akční platformě a výsledných 
dokumentech jejích hodnotících konferencí, a uznat, že přispívají k dosažení všech 
cílů udržitelného rozvoje souvisejících se zdravím, jako jsou prenatální péče a 
opatření k předcházení vysoce rizikovým porodům a snižování kojenecké a dětské 
úmrtnosti;“

2. část „uznat, že přístup k plánovanému rodičovství, službám v oblasti zdraví matek a k 
bezpečným a legálním potratům představuje důležitý prvek pro záchranu života 
žen;“

Různé
Udo Bullmann (skupina S&D) rovněž podepsal návrh usnesení B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (skupina GUE/NGL) rovněž podepsal návrh usnesení B9-0093/2020.


