
P9_PV(2020)16-04&17-04(VOT)_CS.docx 1 PE 650.990

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. Nařízení o změně víceletého finančního rámce na období 2014–2020 ***

Návrh nařízení (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Předmět JH atd. Hlasování

postup souhlasu JH +

2. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený 
migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-
19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy

Návrh nařízení (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Předmět JH atd. Hlasování

jediné hlasování JH +

3. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským 
státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na 
rozšíření onemocnění COVID-19 

Návrh nařízení (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Předmět JH atd. Hlasování

jediné hlasování JH +

4. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: okamžitá opatření v 
souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského 
veřejného žalobce 2020/2053(BUD)

Návrh nařízení (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Předmět JH atd. Hlasování

jediné hlasování JH +
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5. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: okamžitá opatření v 
souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 2020/2056(BUD)

Návrh nařízení (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Předmět JH atd. Hlasování

jediné hlasování JH +

6. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020: poskytnutí 
mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany 
Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19

Návrh nařízení (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Předmět JH atd. Hlasování

jediné hlasování JH +

7. Specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských 
strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19 ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

čl. 1 bod 1
nařízení (EU) 
č. 1303/2013
článek 25a

1 GUE/NGL JH -

čl. 2 za bod 1 
nařízení (EU) 

č. 1301/2013 čl. 5
bod 8 za písm. d)

2 GUE/NGL JH -

čl. 2 za bod 1 
nařízení (EU) 

č. 1301/2013 čl. 5
bod 9 za písm. d)

3 GUE/NGL JH -

návrh Komise JH +
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8. Zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19 ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

čl. 1 před bod 1
nařízení (EU) č. 223/2014

čl. 6 za odst. 4

3 GUE/NGL JH -

čl. 1 bod 5
nařízení (EU) č. 223/2014

čl. 23 za odst. 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

JH +

čl. 1 za bod 6 nařízení (EU) 
č. 223/2014

čl. 26 odst. 4 písm. b)

4 GUE/NGL JH -

odův. 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

JH +

návrh Komise JH +

9. Zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví 
rybolovu a akvakultury ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

1 GUE/NGL JH -čl. 1 bod 1 
nařízení (EU) č. 508/2014

článek 13 9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

čl. 1 za bod 5
nařízení (EU) č. 508/2014

za článek 29

2 GUE/NGL JH -

čl. 1 bod 6 
nařízení (EU) č. 508/2014

článek 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

čl. 1 bod 8 
nařízení (EU) č. 508/2014

článek 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

čl. 1 za bod 10 nařízení (EU) 
č. 508/2014

čl. 68 za odst. 2

3 GUE/NGL JH -

čl. 1 za bod 10 nařízení (EU) 
č. 508/2014

čl. 69 za odst. 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

čl. 1 za bod 10 nařízení (EU) 
č. 508/2014
čl. 70 odst. 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

čl. 1 za bod 10 nařízení (EU) 
č. 508/2014
čl. 72 odst. 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

čl. 1 za bod 12 nařízení (EU) 
č. 508/2014

čl. 94 za odst. 4

4 GUE/NGL JH -

čl. 1 za bod 12 nařízení (EU) 
č. 508/2014

čl. 95 odst. 2 písm. e)

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

odův. 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

odův. 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

odův. 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +

za odův. 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

JH +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

společné prohlášení 16 Verts/ALE JH -

návrh Komise JH +

10. Zdravotnické prostředky ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

čl. 1 bod 6
za písm. a) 

nařízení (EU) 2017/745
čl. 120 odst. 3 pododstavec 1

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

ECR, GUE/NGL

JH +

čl. 1 bod 6 písm. d) nařízení 
(EU) 2017/745
čl. 120 odst. 6

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

ECR, GUE/NGL

JH +

čl. 1 bod 6 písm. e) nařízení 
(EU) 2017/745
čl. 120 odst. 10

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

ECR, GUE/NGL

JH +

čl. 1 bod 8 písm. b) bod iii) 
nařízení (EU) 2017/745
čl. 123 odst. 3 písm. f)

4Z PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

JH +

návrh Komise JH +
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11. Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům

Návrhy usnesení: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-
0148/2020, B9-0149/2020

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

Společný návrh usnesení RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D JH +

za § 4 55 GUE/NGL JH -

43 GUE/NGL JH -za § 7

56 GUE/NGL JH -

§ 10 57 GUE/NGL JH -

za § 10 44 ECR JH -

29 Verts/ALE JH -§ 11

80 GUE/NGL JH -

za § 12 58 GUE/NGL JH +

§ 13 13 PPE JH -

za § 14 49 ECR JH +

§ 16 59 GUE/NGL JH -

za § 16 60 GUE/NGL JH -

15 Verts/ALE JH -

dílč.

1/JH +

§ 17

§ původní znění

2/JH +

3 S&D JH -

32 GUE/NGL JH -

za § 17

61 GUE/NGL JH -

19 Verts/ALE JH -§ 18

62 GUE/NGL JH -
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

dílč.

1/JH +

2/JH +

§ původní znění

3/JH +

63 GUE/NGL JH -

64 GUE/NGL JH -

za § 18

65 GUE/NGL JH -

§ 19 66 GUE/NGL JH -

33 GUE/NGL JH -

34 GUE/NGL JH -

35 GUE/NGL JH -

36 GUE/NGL JH -

45 ECR JH -

za § 19

46 ECR JH -

67 GUE/NGL JH -

dílč.

1/JH +

2/JH +

§ 20

§ původní znění

3/JH +

za § 20 37 GUE/NGL JH -

§ 21 68 GUE/NGL JH -

38 GUE/NGL JH -

39 GUE/NGL JH -

40 GUE/NGL JH -

za § 22

41 GUE/NGL JH -
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

10 PPE JH -§ 23

§ původní znění JH +

za § 23 42 GUE/NGL JH -

za § 24 11 PPE JH +

§ 26 21 Verts/ALE JH -

za § 26 69 GUE/NGL JH -

§ 28 70 GUE/NGL JH -

za § 28 47 ECR JH +

4 S&D JH +§ 29

71 GUE/NGL JH -

za § 29 12 PPE JH -

5 S&D JH +

26 Verts/ALE JH +

§ 30

72 GUE/NGL JH -

za § 30 27 Verts/ALE JH +

6 S&D JH +§ 31

73 GUE/NGL JH -

23 Verts/ALE JH +za § 31

74 GUE/NGL JH +

za § 32 75 GUE/NGL JH -

za § 33 79 GUE/NGL JH -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

JH +za § 34

20 Verts/ALE JH +

dílč.§ 36 § původní znění

1/JH +
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

2/JH +

3/JH +

dílč.

1/JH +

§ 37 § původní znění

2/JH +

za § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE JH +

16 Verts/ALE JH +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE JH -

za § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE JH -

53 GUE/NGL, Verts/ALE JH -

54 GUE/NGL, Verts/ALE JH -

za § 42

76 GUE/NGL JH -

dílč.

1/JH +

§ 43 § původní znění

2/JH +

48 ECR JH +za § 43

77 GUE/NGL JH -

za § 44 24 Verts/ALE JH +

§ 45 § původní znění JH +

za § 46 18 Verts/ALE JH -

17 Verts/ALE JH -za § 47

25 Verts/ALE JH +

8 S&D JH +

9 S&D JH +

za § 49

78 GUE/NGL JH -
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

dílč.

1/JH +

2/JH +

§ 51 § původní znění

3/JH +

za § 51 30 Verts/ALE JH +

1 ID JH -

dílč.

1/JH +

2/JH +

3/JH +

§ 52

§ původní znění

4/JH +

dílč.

1/JH +

§ 53 § původní znění

2/JH +

dílč.

1/JH +

§ 55 § původní znění

2/JH +

za § 58 22 Verts/ALE JH +

odův. B § původní znění JH +

za odův. E 31 GUE/NGL JH -

usnesení (celé znění) JH +

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0143/2020 Renew JH ↓

B9-0144/2020 PPE JH ↓

B9-0145/2020 ID JH ↓

B9-0146/2020 S&D JH ↓
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování

B9-0147/2020 Verts/ALE JH ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL JH ↓

B9-0149/2020 ECR JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: odův. B
GUE/NGL: § 23, 45, 52

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 18
1. část celé znění kromě slov: „Zelená dohoda pro Evropu“ a „zdůrazňuje, že je třeba uvést 

tato opatření do souladu s cílem EU týkajícím se klimatické neutrality;“
2. část „Zelená dohoda pro Evropu“
3. část: „zdůrazňuje, že je třeba uvést tato opatření do souladu „s cílem EU týkajícím se 

klimatické neutrality;“

§ 36
1. část celé znění kromě slov: „domnívá se, že jak rozhodnutí maďarské vlády prodloužit 

nouzový stav na neurčitou dobu, pověřit  vládu, aby vládla pomocí dekretů, na 
neomezenou dobu a oslabit dohled Parlamentu“ a „tak i opatření polské vlády, 
konkrétně změna volebního zákona v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu a 
ustanoveními právních předpisů, která přijala k tomu, aby uspořádala prezidentské 
volby uprostřed pandemie, což může ohrozit život polských občanů a ohrozit 
koncept svobodných, rovnoprávných, přímých a tajných voleb, jak je zakotven v 
polské ústavě“ 

2. část „domnívá se, že jak rozhodnutí maďarské vlády prodloužit nouzový stav na 
neurčitou dobu, pověřit  vládu, aby vládla pomocí dekretů, na neomezenou dobu a 
oslabit dohled Parlamentu“

3. část: „tak i opatření polské vlády, konkrétně změna volebního zákona v rozporu s 
rozhodnutím Ústavního soudu a ustanoveními právních předpisů, která přijala k 
tomu, aby uspořádala prezidentské volby uprostřed pandemie, což může ohrozit 
život polských občanů a ohrozit koncept svobodných, rovnoprávných, přímých a 
tajných voleb, jak je zakotven v polské ústavě“
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§ 37
1. část „vyzývá proto Komisi, aby urychleně posoudila, zda jsou tato nouzová opatření v 

souladu se Smlouvami, a aby k řešení tohoto závažného a přetrvávajícího porušování 
předpisů plně využila veškeré dostupné nástroje a sankce EU, včetně rozpočtových 
nástrojů,“

2. část „a znovu zdůrazňuje, že je naléhavě nutné vytvořit mechanismus EU pro 
demokracii, právní stát a základní práva; naléhavě vyzývá Radu, aby znovu zařadila 
na svůj program diskuse a postupy spojené s probíhajícím řízením podle článku 7;“

§ 52
1. část celé znění kromě slov: „a poukázala na nedostatečné výkonné a rozpočtové 

pravomoci Komise“ „považuje za nezbytné, aby byla v této naléhavé situaci 
dokončena hospodářská a měnová unie“ a „aby bylo aktivováno všeobecné 
překlenovací ustanovení, které usnadní proces rozhodování ve všech záležitostech, 
což by mohlo pomoci vyřešit problémy stávající zdravotní krize;“

2. část „a poukázala na nedostatečné výkonné a rozpočtové pravomoci Komise“
3. část: „považuje za nezbytné, aby byla v této naléhavé situaci dokončena hospodářská a 

měnová unie“
4. část: „aby bylo aktivováno všeobecné překlenovací ustanovení, které usnadní proces 

rozhodování ve všech záležitostech, což by mohlo pomoci vyřešit problémy stávající 
zdravotní krize;“

§ 53
1. část „naléhavě žádá členské státy, aby zapomněly na své rozdílné názory a jednaly ve 

všeobecném zájmu a v duchu solidarity;“
2. část „vyzývá je, aby okamžitě využily příslušná ustanovení Smluv a konaly 

odpovídajícím způsobem;“

§ 55
1. část „zdůrazňuje, že Unie musí být připravena zahájit hlubokou reflexi na téma, jak být 

efektivnější a demokratičtější, a že současná krize pouze podtrhuje naléhavost 
takové reflexe;“

2. část „domnívá se, že vhodným fórem pro tento účel je plánovaná konference o 
budoucnosti Evropy; je tudíž toho názoru, že by tato konference měla být svolána co 
nejdříve a že musí předložit jasné návrhy a zapojit přímo i občany, aby bylo 
dosaženo hluboké reformy Evropské unie tak, aby byla efektivnější, jednotnější, 
demokratičtější, svrchovanější a odolnější;“

GUE/NGL:
§ 17
1. část „vyzývá Evropskou komisi, aby jako součást nového víceletého finančního rámce 

(VFR) navrhla v zájmu podpory evropského hospodářství po krizi rozsáhlý balíček 
investičních opatření k obnově a rekonstrukci, která by šla nad rámec toho, co již 
činí Evropský mechanismus stability, Evropská investiční banka a Evropská 
centrální banka; domnívá se, že takovýto balíček by měl fungovat po celou dobu 
narušení hospodářství v důsledku krize; zastává názor, že potřebné investice by měly 
být financovány prostřednictvím navýšení VFR, stávajících fondů a finančních 
nástrojů EU a dluhopisů na obnovu zaručených rozpočtem EU;“

2. část „tento balíček by neměl zahrnovat vzájemné sdílení stávajících dluhů a měl by se 
zaměřovat na budoucí investice;“

ECR, GUE/NGL:
§ 20
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1. část „trvá tudíž na přijetí ambiciózního VFR, který bude mít vyšší rozpočet v souladu s 
cíli Unie, předpokládaným dopadem této krize na ekonomiky v EU a očekáváními 
občanů ohledně evropské přidané hodnoty, bude zahrnovat větší flexibilitu a 
jednoduchost ve využívání finančních prostředků v reakci na krize a bude mít 
proticyklické prvky; dále vyzývá k přehodnocení návrhu Komise na reformu 
systému vlastních zdrojů s cílem získat dostatečný fiskální manévrovací prostor a 
zajistit větší předvídatelnost, schopnost jednat a menší expozici vůči rizikům v 
jednotlivých státech;“

2. část „zdůrazňuje, že rozpočet EU bude potřebovat nové vlastní zdroje, aby bylo zajištěno 
provedení balíčku opatření týkajících se obnovy a rekonstrukce;“ kromě slova 
„vlastní“

3. část: „vlastní“

§ 51
1. část celé znění kromě slov: „na posílení pravomocí Unie využít v případech 

přeshraničního ohrožení zdraví nové a mocnější“
2. část „na posílení pravomocí Unie využít„ 
3. část: „v případech přeshraničního ohrožení zdraví nové a mocnější“

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1. část „zdůrazňuje, že dezinformace o COVID-19 v této době představují zásadní problém 

pro veřejné zdraví; naléhavě žádá EU, aby vytvořila evropský zdroj informací ve 
všech úředních jazycích, a zajistila tak, aby všichni občané měli přístup k přesným a 
ověřeným informacím; domnívá se, že koordinaci a harmonizaci údajů členských 
států by mělo mít na starosti Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, aby 
se zvýšila kvalita a srovnatelnost;“

2. část „vyzývá společnosti provozující sociální média, aby proaktivně přijaly nezbytná 
opatření k zastavení dezinformací a nenávistných projevů v souvislosti s 
koronavirem;“


