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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. Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

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

čl. 1 bod 1 nařízení 
(EHS) č. 95/93 článek 

10a

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

JH + 689, 1, 2

návrh Komise JH + 686, 0, 2

2. Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států 
a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 
(investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

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

čl. 1 bod 1 nařízení 
(EU) č. 1301/2013 čl. 

3 § 1 pododst. 3

2 ID JH - 82, 597, 11

čl. 3 před bod 1 
nařízení (EU) č. 

508/2014 čl. 25 § 3 čl. 
33

3 + 4 ID JH - 75, 594, 21

odův. 6 1 ID JH - 97, 590, 1

návrh Komise JH + 683, 1, 4
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3. Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o  přistoupení k 
Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

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

za odův. 3 1 ID JH - 106, 578, 4

návrh Komise JH + 671, 3, 14


