
P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_CS.docx 1 PE 655.130

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. Elektronické informace o nákladní dopravě ***II

Doporučení pro druhé čtení: Andor Deli (A9-0119/2020)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

2. Návrh na jmenování Hegly Bergerové členkou Účetního dvora

Zpráva: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh na jmenování TAJ + 360, 221, 114

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

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh na jmenování TAJ + 343, 296, 56

4. Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro 
Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 650, 19, 26
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5. Změna nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku 
vypuknutí krize COVID-19 *

Zpráva: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 494, 165, 35

6. Mezinárodní a domácí únosy dětí z EU jedním z rodičů v Japonsku

Návrh usnesení: B9-0205/2020

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0205/2020
(výbor PETI)

jediné hlasování JH + 686, 1, 8

7. Práva osob s mentálním postižením a jejich rodin během krize COVID-19

Návrh usnesení: B9-0204/2020

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0204/2020
(výbor PETI)

jediné hlasování JH + 682, 3, 10
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8. Zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a požadavky na 
prosazování ***II

Doporučení pro druhé čtení: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (většina hlasů všech poslanců 
Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

návrh na zamítnutí 1=
23=

ECR
poslanci

JH - 218, 469, 7

návrh legislativního aktu

čl. 1 § 2 5 ECR JH - 159, 517, 13

čl. 1 § 3 pododst. 1 28=
6&7=

poslanci
ECR

JH - 171, 515, 3

čl. 1 § 3 pododst. 2 29=
8Z, 10 
& 11=

poslanci
ECR

JH - 169, 515, 5

čl. 1 § 3 pododst. 3 9Z=
30Z=

ECR
poslanci

JH - 169, 515, 5

čl. 1 § 3 pododst. 4 31 poslanci JH - 168, 512, 9

čl. 1 § 4 pododst. 1 
písm. a)

12=
32/Rev

=

ECR
poslanci

JH - 167, 518, 4

čl. 1 § 4 pododst. 1 
písm. b)

13=
33=

ECR
poslanci

JH - 167, 518, 4

čl. 1 § 4 pododst. 1 
písm. c)

14=
34=

ECR
poslanci

JH - 167, 518, 4

35 poslanci JH - 168, 514, 7čl. 1 § 4 pododst. 2

15 ECR JH - 168, 514, 7

36Z poslanci JH - 159, 516, 14čl. 1 § 4 pododst. 3

16 ECR JH - 153, 526, 10

37 poslanci JH - 164, 515, 10čl. 1 § 8

17 ECR JH - 155, 526, 8
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

čl. 1 § 10 18=
38=

ECR
poslanci

JH - 167, 513, 9

čl. 7 za § 1 19=
39=

ECR
poslanci

JH - 165, 513, 11

čl. 9 § 1 návětí 20 ECR JH - 160, 520, 9

čl. 9 § 1 pododst. 1 21 ECR JH - 160, 520, 9

22 ECR JH - 161, 519, 9čl. 10 § 1

40 poslanci JH - 163, 518, 8

za odův. 11 24 poslanci JH - 165, 514, 10

odův. 12 2=
25=

ECR
poslanci

JH - 164, 516, 9

odův. 13 26 poslanci JH - 163, 515, 11

za odův. 14 3 ECR JH - 161, 516, 12

odův. 15 4=
27=

ECR
poslanci

JH - 162, 515, 12

Různé
Alfred Sant a Leszek Miller svým jménem rovněž podepsali pn. 23 až 40.
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9. Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky v řízení a doby odpočinku a 
určování polohy pomocí tachografů ***II

Doporučení pro druhé čtení: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (většina hlasů všech poslanců 
Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

návrh na zamítnutí 1=
2=

ECR
poslanci

JH - 162, 524, 9

Pozměňovací návrhy k nařízení (ES) č. 561/2006

čl. 2 § 1 písm. aa) 10Z ECR JH - 157, 522, 10

čl. 3 písm. ha) 11Z ECR JH - 151, 527, 11

čl. 8 § 6 4Z poslanci JH - 152, 470, 67

čl. 8 § 6b pododst. 1 12 ECR JH - 146, 532, 11

čl. 8 § 6b pododst. 2 13 ECR JH - 152, 526, 11

čl. 8 § 8 pododst. 1 5 poslanci JH - 173, 508, 8

čl. 8 § 8 pododst. 2 6 poslanci JH - 168, 513, 8

čl. 8 § 8a pododst. 1 7 poslanci JH - 167, 508, 14

čl. 8a § 4 8 poslanci JH - 166, 511, 12

Pozměňovací návrhy k nařízení (EU) č. 165/2014

čl. 3 § 4 14 ECR JH - 157, 524, 8

čl. 3 § 4a 15 ECR JH - 156, 523, 10

čl. 9 § 2 16 ECR JH - 155, 525, 9

čl. 11 § 1 pododst. 3 17Z ECR JH - 144, 533, 12

čl. 34 § 7 pododst. 2 18 ECR JH - 156, 522, 11

Návrh legislativního aktu

19 ECR JH - 159, 521, 9čl. 3 § 1

9OČ1 poslanci JH - 162, 519, 8
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

čl. 3 za § 1 9OČ2=
20=

poslanci
ECR

JH - 163, 518, 8

odův. 15 3 poslanci JH - 172, 509, 8

Různé
Alfred Sant svým jménem rovněž podepsal pn. 2 až 9.

10. Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***II

Doporučení pro druhé čtení: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

návrh na zamítnutí 2=
13=

poslanci
ECR

JH - 174, 513, 8

Pozměňovací návrhy k nařízení (ES) č. 1071/2009

čl. 5 § 1 písm. b) 7Z=
17Z=

poslanci
ECR

JH - 177, 503, 9

čl. 5 § 1 písm. g) 8=
18=

poslanci
ECR

JH - 171, 509, 9

Pozměňovací návrhy k nařízení (ES) č. 1072/2009

čl. 8 § 2a 9Z=
19Z=

poslanci
ECR

JH - 187, 492, 10

čl. 8 § 2b 1 ECR JH - 172, 508, 9

čl. 8 § 3 10=
20=

poslanci
ECR

JH - 181, 498, 10

čl. 10 § 7 11Z=
21Z=

poslanci
ECR

JH - 173, 504, 12

Návrh legislativního aktu

22 ECR JH - 166, 514, 9čl. 4 § 1

12OČ1 poslanci JH - 167, 514, 8
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

čl. 4 za § 1 12OČ2
=

23=

poslanci
ECR

JH - 168, 513, 8

čl. 4 § 2 24 ECR JH - 165, 515, 9

odův. 8 § 1 3=
14=

poslanci
ECR

JH - 177, 506, 6

odův. 8 § 2 4Z poslanci JH - 171, 511, 7

5Z poslanci JH - 176, 501, 12odův. 21

15 ECR JH - 169, 511, 9

odův. 22 6Z=
16Z=

poslanci
ECR

JH - 174, 502, 12

Různé
Alfred Sant svým jménem rovněž podepsal pn. 2 až 12.

11. Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, 
ověřování a přezkumu s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

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

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 15 výbor JH + 684, 7, 3
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12. Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a 
použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 *

Zpráva: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

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

Návrh na zamítnutí návrhu Komise

návrh na zamítnutí 
návrhu Komise

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

JH - 159, 501, 34

Návrh legislativního aktu

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

1-9 výbor JH + 550, 132, 11

návrh Komise JH + 485, 162, 43

13. Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019

Zpráva: David Cormand (A9-0081/2020)

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

§ 1 4 ID JH - 106, 560, 27

za § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

JH + 559, 76, 60

za § 6 5 ID JH - 153, 535, 5

§ 11 6 ID JH - 147, 543, 3

dílč.

1/JH + 625, 65, 5

§ 32 § původní znění

2/JH + 392, 299, 3
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 35 § původní znění JH + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL JH + 379, 262, 54

dílč.

1/JH + 594, 65, 36

§ 38 § původní znění

2/JH + 411, 247, 36

dílč.

1/JH + 660, 22, 12

§ 41 § původní znění

2/JH + 415, 267, 12

dílč.

1/JH + 653, 34, 8

2/JH + 391, 298, 6

za § 48 3 PPE

3/JH + 552, 106, 37

§ 55 § původní znění JH + 434, 197, 64

§ 57 7 ID JH - 85, 605, 3

§ 63 8 ID JH - 106, 542, 45

za § 65 9 ID JH - 134, 553, 6

§ 72 § původní znění JH + 444, 226, 25

§ 73 10 ID JH - 123, 567, 3

za § 76 11 ID JH - 112, 538, 43

§ 80 12 ID JH - 112, 574, 7

§ 82 13 ID JH - 113, 528, 52

za § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

JH + 468, 170, 57

§ 84 14 ID JH - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL JH + 391, 248, 54

usnesení (celé znění) JH + 527, 73, 91
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Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 35, 55, 72

Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
§ 38
1. část celé znění kromě slov: „pro leteckou dopravu“ a „leteckou dopravu“
2. část tato slova

pn. 3
1. část celé znění kromě slov: „že bez ohledu na“ a „novému hospodářskému růstu a“
2. část „že bez ohledu na“
3. část: „novému hospodářskému růstu a“

PPE:
§ 32
1. část „vítá revidovanou metodiku EIB v oblasti posuzování uhlíkové stopy a žádá, aby 

byla komplexně uplatňována, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost emisím 
spojeným s marginální poptávkou a nepřímým emisím (tzv. emisím třetího typu); 
žádá, aby bylo prováděno komplexní hodnocení projektů, a ne pouze prostá 
ekonomická analýza životního cyklu emisí těchto projektů;“

2. část „vyzývá k důslednému vedení účetnictví v oblasti klimatu, především pokud jde o 
ekonomické a finanční hodnocení projektů pro sledování přidělených zdrojů a 
skutečných výdajů z hlediska klimatu; v této souvislosti vyzývá k aktualizaci 
výpočtu odhadu míry využívání;“

§ 41
1. část „vítá hlavní směry pro hydroelektrickou energii přijaté v roce 2018  a žádá, aby byly 

požadavky transparentnosti rozšířeny na všechny projekty v oblasti infrastruktury,“
2. část „včetně těch, které jsou financovány finančními zprostředkovateli;“

14. Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018

Zpráva: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

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

za § 1 7 ID JH - 92, 554, 47

dílč.

1/JH + 589, 93, 12

§ 9 § původní znění

2/JH + 548, 129, 17
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 11 1 GUE/NGL JH - 305, 334, 56

§ 12 § původní znění JH + 539, 128, 27

§ 15 § původní znění JH + 543, 138, 13

§ 16 § původní znění JH + 548, 94, 53

§ 19 § původní znění JH + 548, 89, 58

dílč.

1/JH + 535, 146, 14

§ 20 § původní znění

2/JH + 585, 87, 23

2 GUE/NGL JH - 171, 495, 28§ 23

8 PPE JH + 369, 296, 30

dílč.

1/JH + 554, 56, 85

2/JH + 382, 305, 8

§ 24 § původní znění

3/JH + 559, 79, 57

§ 26 10 Verts/ALE JH - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE JH - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE JH + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE JH - 337, 346, 12

§ 36 § původní znění JH + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE JH - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL JH - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL JH + 315, 309, 71

za § 71 14 Verts/ALE JH + 471, 166, 58

15 Verts/ALE JH - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL JH - 176, 456, 63
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

odův. E 6 ID JH - 127, 552, 14

usnesení (celé znění) JH + 531, 80, 80

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: § 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 24
1. část „domnívá se, že nová úvěrová politika EIB v oblasti energetiky“ a „je výrazným 

zlepšením,“
2. část „zejména pokud jde o rozhodnutí ukončit ke konci roku 2021 poskytování úvěrů na 

projekty v oblasti energie z fosilních paliv,“
3. část: „z nějž si mohou vzít ostatní banky příklad; zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 

využívání zdrojů energie, jako je zemní plyn, a jejich následné financování bylo v 
souladu s cílem dosáhnout klimatické neutrality nejpozději do roku 2050; konstatuje, 
že na začátku roku 2022 bude proveden přezkum úvěrové politiky v oblasti 
energetiky, a žádá, aby tento přezkum uvedl tuto politiku do souladu s evropskou 
taxonomií udržitelného financování;“

ECR:
§ 9
1. část celé znění kromě slov: „či k vytvoření tzv. „Evropské klimatické banky““
2. část tato slova

§ 20
1. část „zdůrazňuje, že má-li EIB naplnit svou ambici stát se klíčovým finančním pilířem 

Zelené dohody, je nutné, aby zvýšila své úsilí stát se „klimatickou bankou“;“
2. část „vyzývá EIB, aby vypracovala plán obsahující konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 

realistické a časově vymezené cíle, pokud jde o provádění Pařížské dohody; žádá, 
aby tyto cíle zohlednily potenciální riziko prohloubení rozdílů mezi regiony a 
členskými státy EU; vyzdvihuje činnost EIB na podporu ekonomické a sociální 
soudržnosti; zdůrazňuje, že je nutné, aby EIB ve své činnosti sladila podporu 
hospodářské a sociální soudržnosti s klimatickými cíli;“
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15. Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva 
za rok 2018

Zpráva: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

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

§ 14 § původní znění JH + 397, 190, 98

dílč.

1/JH + 586, 27, 75

§ 18 § původní znění

2/JH + 548, 116, 24

§ 23 § původní znění JH + 588, 90, 9

§ 52 § původní znění JH + 562, 45, 81

§ 53 § původní znění JH + 555, 114, 19

§ 57 § původní znění JH + 654, 25, 9

§ 58 § původní znění JH + 603, 42, 43

§ 61 § původní znění JH + 524, 118, 46

§ 62 § původní znění JH + 518, 121, 49

dílč.

1/JH + 553, 50, 85

§ 63 § původní znění

2/JH + 516, 124, 47

§ 64 § původní znění JH + 530, 132, 26

§ 65 § původní znění JH + 552, 46, 90

§ 66 § původní znění JH + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL JH + 536, 109, 43

§ 111 § původní znění JH + 568, 67, 53

usnesení (celé znění) JH + 421, 167, 93

Žádosti o oddělené hlasování
S&D: § 14
ECR: § 53, 61, 62, 64
ID: § 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111
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Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 18
1. část „zdůrazňuje, že Evropská komise v současné době nepřijímá dostatečná opatření 

k řešení tohoto typu podvodů; naléhavě vyzývá Komisi, aby prováděla účinné 
kontroly v kombinaci se závaznými opatřeními;“

2. část „poukazuje na to, že Úřad evropského veřejného žalobce by měl hrát hlavní úlohu 
při provádění přeshraničního zkoumání, odhalování a ohlašování případů podvodů 
a podávání žalob na podvodníky;“

§ 63
1. část celé znění kromě slov: „vítá jmenování paní Laury Codruty Kovesiové první 

evropskou vrchní veřejnou žalobkyní“
2. část tato slova

16. Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize

Návrhy usnesení: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

za § 4 1 GUE/NGL JH - 74, 602, 22

za § 10 2 GUE/NGL JH - 63, 567, 68

za § 12 3 GUE/NGL JH - 86, 583, 29

usnesení (celé znění) JH + 487, 119, 79

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0211/2020 PPE JH ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL JH ↓

B9-0213/2020 S&D JH ↓

B9-0214/2020 ECR JH ↓

B9-0215/2020 Renew JH ↓
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17. Hlavní směry politik zaměstnanosti *

Zpráva: José Gusmão (A9-0124/2020)

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

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

výbor JH + 581, 63, 50

dílč.

1/JH + 573, 108, 13

3 výbor

2/JH + 555, 89, 50

dílč.

1/JH + 611, 70, 13

4 výbor

2/JH + 351, 276, 67

dílč.

1/JH + 580, 90, 21

2/JH + 517, 159, 17

5 výbor

3/JH + 374, 283, 36

dílč.

1/JH + 576, 104, 14

2/JH + 551, 88, 55

3/JH + 363, 273, 58

6 výbor

4/JH + 419, 184, 91

dílč.

1/JH + 637, 28, 29

11 výbor

2/JH + 359, 299, 36

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
oddělené hlasování

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

1/JH + 613, 59, 22

2/JH + 518, 160, 15

dílč.

1/JH + 601, 61, 32

17 výbor

2/JH + 658, 11, 25

dílč.

1/JH + 552, 91, 50

2/JH + 368, 276, 49

20 výbor

3/JH + 590, 52, 51

dílč.

1/JH + 549, 61, 84

33 výbor

2/JH + 450, 204, 39

36 výbor JH + 604, 49, 41

38 S&D JH + 533, 144, 17příloha I hlavní směr 7 
za § 6

28 výbor JH ↓

37 S&D JH + 575, 111, 8odův.  7

7 výbor JH ↓

návrh Komise JH + 550, 128, 10

Žádosti o oddělené hlasování
Renew: pn. 36
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Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
pn.  17
1. část „Členské státy by měly podporovat rovné příležitosti pro všechny tím, že odstraní 

nerovnosti v systémech vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání, které bude všeobecné a inkluzivní. 
Měly by celkově zvyšovat úroveň vzdělání, snížit počet mladých lidí předčasně 
odcházejících ze vzdělávání, zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, jakož i míru 
jeho dokončení a zvýšit účast dospělých v dalším vzdělávání, zejména účastníků 
vzdělávání ze znevýhodněných prostředí, kteří mají často nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům digitálních, zelených a stárnoucích společností, 
stejně jako k přetrvávajícím genderovým stereotypům, by členské státy měly ve 
svých systémech odborného vzdělávání a přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské přípravy), nepodceňovat význam 
neustálého investování do humanitních věd a zvýšit počet absolventů v oblasti 
přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky („STEM“) jak na úrovni 
středního odborného vzdělávání a přípravy, tak na úrovni terciárního vzdělávání, a 
to se zajištěním genderové vyváženosti. Tam, kde je to vhodné, by měly členské 
státy kromě toho zvýšit relevanci terciárního vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, posílit duální a kooperativní odbornou přípravu, zlepšit monitorování a 
předvídání dovedností, zajistit větší zviditelnění a srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit příležitosti pro uznávání a formální 
validaci dovedností a kompetencí získaných v rámci i mimo rámec formálního 
vzdělávání a odborné přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku a využívání 
pružnějšího a inkluzivnějšího dalšího odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by rovněž měly investovat do pracovních míst a systémů sociální ochrany pro 
osoby, které nejsou schopny změnit kvalifikaci, a podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností tím, že jim pomohou získat přístup ke stabilnímu a 
kvalitnímu zaměstnání, aby tak zachovaly nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest prohlubování dovedností, včetně posuzování 
dovedností, nabídky vzdělávání a odborné přípravy, jež bude odpovídat 
příležitostem na trhu práce.“

2. část „Právo na placené studijní volno pro profesní účely by mělo být podporováno v 
souladu s příslušnými úmluvami MOP, které umožňují pracovníkům účastnit se 
programů odborné přípravy během pracovní doby. Členské státy by měly přijmout 
nezbytná opatření k prosazování všeobecného přístupu k distančnímu vzdělávání a 
odborné přípravě a plně přitom zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením.“

PPE:
pn.  20
1. část celé znění kromě slov: „mimo jiné i stanovením indexu stejné odměny pro muže a 

ženy“ a „Měly by také učinit posun směrem k plně hrazené mateřské a rodičovské 
dovolené.“

2. část „mimo jiné i stanovením indexu stejné odměny pro muže a ženy“
3. část: „Měly by také učinit posun směrem k plně hrazené mateřské a rodičovské 

dovolené.“

pn.  33
1. část celé znění kromě slova: „bezplatné“ (před „zdravotné péči“)
2. část „bezplatné“ (před „zdravotné péči“)

pn. 5
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1. část celé znění kromě slov: „Index rovnosti mezi muži a ženami by měl sloužit jako 
jeden z nástrojů evropského semestru při sledování, jakého pokroku bylo dosaženo 
při plnění cílů v oblasti zaměstnanosti a sociálních cílů a při měření vlivu politiky 
zaměstnanosti a sociální politiky na obě pohlaví.“

2. část „Index rovnosti mezi muži a ženami by měl sloužit jako jeden z nástrojů evropského 
semestru při sledování, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění cílů v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních cílů a při měření vlivu politiky zaměstnanosti a sociální 
politiky na obě pohlaví.“ kromě slova: „index“

3. část: „index“

pn. 11
1. část „Pokyny stanovené v příloze se přepracují nejpozději jeden rok po přijetí, aby se 

přihlédlo ke koronavirové krizi a jejím sociálním důsledkům a dopadu 
na zaměstnanost a aby bylo možné lépe reagovat na podobné krize v budoucnu.“

2. část „V zájmu posílení demokratického rozhodování by měl být Evropský parlament 
zapojen do stanovování integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost na 
stejné úrovni jako Rada.“

Renew, ECR:
pn. 3
1. část „Unie v souladu se Smlouvou o fungování EU vytvořila a provádí nástroje pro 

koordinaci politik zaměřené na hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti. 
V rámci těchto nástrojů tvoří tyto hlavní směry politiky zaměstnanosti členských 
států spolu s hlavními směry hospodářské politiky členských států a Unie 
stanovenými v doporučení Rady (EU) 2015/1184 integrované hlavní směry. Musejí 
podporovat Zelenou dohodu pro Evropu, evropský pilíř sociálních práv, 
přepracovanou Evropskou chartu sociálních práv, Pařížskou dohodu a cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a poskytnout vodítka pro provádění politiky 
v členských státech a v Unii a zároveň odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor koordinovaných evropských a vnitrostátních 
politik a reforem má poskytnout vhodnou celkovou kombinaci udržitelné 
hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti, která by měla přinést pozitivní 
vedlejší dopady“

2. část „a zabránit tendenci, kdy je omezována působnost kolektivního vyjednávání.“
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Renew, PPE:
pn. 4
1. část „Hlavní směry politik zaměstnanosti jsou v souladu se stávajícími právními předpisy 

Unie a různými iniciativami Unie, včetně doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o 
zavedení záruk pro mladé lidi, doporučení Rady ze dne 15. února 2016 
o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce, doporučení Rady ze 
dne 19. prosince 2016 o cestách prohlubování dovedností: Nové příležitosti 
pro dospělé, doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském rámci pro 
kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, doporučení Rady ze dne 22. května 2018 
o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, doporučení Rady ze dne 22. května 
2019 o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče a doporučení 
Rady ze dne 8. listopadu 2019 o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně 
činných k sociální ochraně. Na základě rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2020 
o uplatnění tzv. obecné únikové doložky mohou členské státy využít plnou 
flexibilitu, kterou potřebují k podpoře a ochraně kvalitních pracovních míst 
a pracovních podmínek a k financování zdravotnictví a sociálních služeb. Doba 
platnosti této doložky musí odrážet rozsah a trvání koronavirové krize.“

2. část „Na základě veřejné konzultace zorganizované Komisí by se mělo zjistit, jakým 
směrem by se mělo při vypracovávání fiskálních předpisů Unie postupovat.“

pn. 15
1. část „Členské státy budou moci využít pomoci, kterou nabízí evropský nástroj 

pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE). Členské státy by měly zajistit, aby se finanční pomoc v tomto ohledu 
poskytovala pouze podnikům, které dodržují platnou kolektivní smlouvu. Členské 
státy by měly zajistit, aby se přijímající podniky zdržely výkupu vlastních akcií nebo 
vyplácení dividend akcionářům a podílů na zisku vedoucím pracovníkům“

2. část „a aby tyto podniky nebyly registrovány v daňových rájích.“

Renew, ECR, PPE:
pn. 6
1. část „Změna klimatu a výzvy v oblasti životního prostředí, globalizace, digitalizace a 

demografické změny vedou k hluboké přeměně evropské ekonomiky a společnosti. 
Unie a její členské státy by měly spolupracovat, aby na tuto bezprecedentní situaci 
dokázaly reagovat integrací sociálních práv a úsilím o snížení chudoby a nerovnosti 
a přizpůsobit stávající systémy za účelem posílení odolnosti a udržitelnosti, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomiky a trhu práce členských států a politiky 
v sociální oblasti a oblasti životního prostředí. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat podporu sociálních a environmentálních 
investic, účinná dlouhodobá opatření, která jsou nutná ke zmínění dopadů krize, a 
finanční pomoc podnikům, neziskovým a dobročinným organizacím i domácnostem, 
včetně domácností, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením. Měla by 
kombinovat opatření na straně nabídky a poptávky a věnovat přitom náležitou 
pozornost také potřebám týkajícím se poptávky a nabídky na trhu práce a zahrnovat 
používání nových technologií, a to s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.“

2. část „Členské státy a Unie by měly“ a „přijmout dlouhodobé nástroje,“ 
3. část: „v této souvislosti“
4. část: „přičemž je nutné uvítat práci Komise na vytvoření evropského trvalého systému 

zajištění v nezaměstnanosti.“
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18. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020: pokračující podpora uprchlíkům a 
hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a 
Turecku

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

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

§ 3 1 ID JH - 110, 570, 11

usnesení (celé znění) JH + 557, 72, 59
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19. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020: 
pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (požaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

usnesení (celé znění) JH + 553, 106, 29

20. Určitá použití oxidu chromového 

Návrh usnesení: B9-0202/2020

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0202/2020
(výbor ENVI)

usnesení (celé znění) JH - 325, 325, 35

21. Účinné látky, včetně flumioxazinu

Návrh usnesení: B9-0203/2020

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

Návrh usnesení B9-0203/2020
(výbor ENVI)

za odův. N 1 GUE/NGL JH + 390, 259, 41

za odův. O 2 GUE/NGL JH + 385, 254, 51

odův. Q 3 GUE/NGL JH + 339, 286, 64

odův. T § původní znění JH - 157, 524, 9

usnesení (celé znění) JH + 415, 252, 20

Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL: odův. T
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22. Komplexní evropský přístup ke skladování energie

Zpráva: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

usnesení (celé znění) JH + 556, 22, 110

23. Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

Návrh usnesení: B9-0122/2020

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

Návrh usnesení B9-0122/2020
(výbor ITRE)

dílč.

1/JH - 88, 592, 10

před § 1 1 GUE/NGL

2/JH - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR JH - 122, 536, 32

6 ECR JH - 198, 451, 41

7 ECR JH - 172, 474, 44

za § 2

8 ECR JH - 168, 465, 57

9 ECR JH - 131, 515, 43§ 3

§ původní znění JH + 535, 144, 11

10 ECR JH - 131, 539, 19

dílč.

1/JH + 561, 126, 3

§ 4

§ původní znění

2/JH + 628, 59, 3
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

odův. H 2 ECR JH - 187, 464, 39

odův. J 3 ECR JH - 157, 476, 57

za odův. L 4 ECR JH - 183, 492, 15

usnesení (celé znění) JH + 548, 100, 40

Návrh usnesení B9-0125/2020/REV (ECR)

usnesení (celé znění) JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: § 3

Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
§ 4
1. část celé znění kromě slov: „a se všemi pěti rozměry energetické unie“
2. část tato slova

pn. 1
1. část „připomíná, že ve svém usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 

environmentální nouze vyzývá k rychlému přijetí konkrétních opatření k omezení 
této krize, dokud není pozdě; žádá Komisi, aby odstranila nejednotnost v současných 
unijních politikách týkajících se klimatické a environmentální krize, mimo jiné 
prostřednictvím dalekosáhlé reformy politik v oblasti energetiky a investic do 
infrastruktury;“

2. část „lituje svého rozhodnutí nevyslovit námitku proti čtvrtému seznamu projektů 
společného zájmu, což umožnilo Komisi postoupit v této záležitosti, což je podle 
jeho názoru v rozporu s jeho prohlášením o klimatické a environmentální nouzi;“

Různé
Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki (skupina ECR) rovněž podepsali pozměňovací návrhy 2 až 10.
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24. Uzavření dohody mezi EU a Novým Zélandem, jež je předmětem jednání, o 
výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu

Zpráva: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

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

§ 1 2 GUE/NGL JH - 114, 436, 139

práv. východ. 13 § původní znění JH + 397, 274, 19

dílč.

1/JH + 494, 192, 4

2/JH + 427, 259, 4

odův. F § původní znění

3/JH + 539, 131, 20

1 Verts/ALE JH + 392, 289, 8odův. H

§ původní znění JH ↓

usnesení (celé znění) JH + 438, 133, 17

Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL: práv. východ. 13; odův. F, H
S&D: odův. F, H

Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
odův. F
1. část celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že Europol stanovil úroveň hrozby 

džihádistických teroristů jako vysokou“ a „vzhledem k tomu, že ačkoli zůstal počet 
zatčených pravicových teroristů na relativně nízké úrovni, již třetí rok se neustále 
zvyšuje“

2. část „vzhledem k tomu, že Europol stanovil úroveň hrozby džihádistických teroristů jako 
vysokou“

3. část: „vzhledem k tomu, že ačkoli zůstal počet zatčených pravicových teroristů na 
relativně nízké úrovni, již třetí rok se neustále zvyšuje“
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25. Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

Návrh usnesení: B9-0222/2020

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

Návrh usnesení B9-0222/2020
 (výbor ENVI)

před § 1 1 GUE/NGL JH - 256, 334, 100

dílč.

1/JH + 606, 82, 2

§ 21 § původní znění

2/JH + 507, 178, 5

dílč.

1/JH + 654, 4, 32

§ 22 § původní znění

2/JH + 403, 261, 26

dílč.

1/JH + 532, 151, 6

§ 23 § původní znění

2/JH + 353, 329, 7

§ 41 § původní znění JH + 401, 270, 19

za § 47 2 GUE/NGL JH + 430, 240, 20

3 GUE/NGL JH - 187, 459, 44za § 48

4 GUE/NGL JH - 146, 474, 70

§ 81 § původní znění JH + 422, 255, 12

dílč.

1/JH + 670, 11, 7

§ 82 § původní znění

2/JH - 330, 349, 10

za § 84 5 GUE/NGL JH - 307, 339, 44

dílč.

1/JH + 676, 8, 4

§ 86 § původní znění

2/JH + 405, 267, 17
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 99 6 GUE/NGL JH - 71, 596, 23

7 GUE/NGL JH - 176, 500, 14za § 113

8 GUE/NGL JH - 311, 342, 37

§ 116 § původní znění JH + 401, 280, 8

usnesení (celé znění) JH + 579, 18, 84

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 23, 41, 116
ECR: § 81

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 22
1. část „připomíná, že do roku 2020 musí být všechny příslušné látky vzbuzující 

mimořádné obavy, včetně látek s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního 
systému, které vyvolávají stejně vážné obavy, zařazeny na seznam látek pro 
případné zahrnutí do nařízení REACH,  a zdůrazňuje, že po roce 2020 bude 
nezbytné vyvíjet úsilí s cílem zjišťovat další možné látky vzbuzující mimořádné 
obavy a nadále zajišťovat plný soulad registrační dokumentace;“

2. část „vyzývá Komisi, aby používání látek vzbuzujících mimořádné obavy brzy postupně 
ukončila;“

§ 86
1. část „vyzývá Komisi, aby přijala opatření na urychlení vývoje přípravků na ochranu 

rostlin s nízkým rizikem“
2. část „a aby stanovila cíl na vyřazení pesticidů s vysokým rizikem do roku 2030;“

Renew:
§ 21
1. část „se znepokojením opakuje, že právní předpisy předcházející přítomnosti chemických 

látek ve výrobcích, včetně dovážených výrobků, jsou roztříštěné, nesystematické a 
rozporuplné a že se vztahují jen na velmi málo látek, výrobků a použití, často s 
mnoha výjimkami; vyzývá Komisi, aby jako součást strategie pro udržitelnost v 
oblasti chemických látek předložila akční plán pro odstranění mezer, přičemž by 
měla upřednostnit výrobky, se kterými spotřebitelé často přicházejí do úzkého 
kontaktu,“

2. část „jako je textil, nábytek, dětské výrobky a savé hygienické výrobky;“

§ 23
1. část celé znění kromě slova: „potenciálně“
2. část toto slovo

§ 82
1. část celé znění kromě slov: „ve všech právních předpisech“ a „a bude se na ně 

odkazovat“
2. část tato slova
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26. Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení 
(EU) 2016/1628) ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

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

Celé znění

celé znění 4OČ1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

JH + 658, 21, 9

Pozměňovací návrhy k nařízení (EU) 2016/1628

čl. 58 § 5 pododst. 5a 3 ID JH - 87, 595, 4

čl. 60 § 4a 1 ECR JH - 142, 537, 9

Návrh legislativního aktu

2 ECR JH - 138, 543, 7čl. 2 § 1a

4OČ2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

JH + 628, 47, 13

návrh Komise JH + 653, 17, 11
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27. Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které 
obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě 
nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I

Návrh nařízení (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

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

čl. 2 § 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

JH - 122, 502, 64

čl. 3 § 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

JH - 170, 497, 21

čl. 4 § 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

JH - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH - 183, 470, 35za článek 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH - 183, 470, 35

za odův. 26 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

JH - 187, 468, 33

návrh Komise JH + 505, 67, 109

28. Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování 
terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj

Návrhy usnesení: B9-0206/2020, B9-0207/2020

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

Návrh usnesení B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

za § 1 1 GUE/NGL JH - 60, 571, 67

dílč.

1/JH + 598, 75, 26

2/JH + 538, 125, 36

§ 3 § původní znění

3/JH + 536, 125, 38
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/JH - 177, 461, 60

za § 4 14 ID JH - 150, 530, 17

za § 5 15 ID JH - 144, 538, 15

dílč.

1/JH + 655, 8, 36

2/JH + 446, 201, 52

§ 6 § původní znění

3/JH + 632, 13, 54

dílč.

1/JH + 639, 19, 41

§ 8 § původní znění

2/JH + 409, 263, 27

§ 9 § původní znění JH + 410, 244, 45

dílč.

1/JH + 654, 8, 37

§ 13 § původní znění

2/JH + 602, 50, 47

2 GUE/NGL JH + 457, 181, 61za § 17

16 ID JH - 149, 540, 8

§ 18 § původní znění JH + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL JH + 405, 284, 10

dílč.

1/JH + 581, 25, 93

§ 23 § původní znění

2/JH + 575, 100, 24

za § 23 3 GUE/NGL JH - 216, 463, 20

8 GUE/NGL JH - 65, 538, 96§ 24

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

1/JH + 529, 103, 67

2/JH + 524, 110, 65

3/JH + 518, 158, 23

dílč.

1/JH + 535, 145, 19

§ 27 § původní znění

2/JH + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL JH - 119, 570, 10

za § 29 10 GUE/NGL JH - 336, 352, 9

dílč.

1/JH + 600, 18, 81

§ 30 § původní znění

2/JH + 613, 74, 12

§ 32 11Z GUE/NGL JH - 122, 566, 11

za § 34 12 GUE/NGL JH - 96, 591, 10

dílč.

1/JH + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/JH - 202, 418, 79

dílč.

1/JH ↓

2/JH ↓

§ 40

§ původní znění

3/JH ↓

za odův. F 4 GUE/NGL JH - 53, 617, 29

odův. K § původní znění JH + 461, 233, 5

za odův. L 5 GUE/NGL JH + 354, 283, 62

usnesení (celé znění) JH + 534, 25, 122

Návrh usnesení B9-0206/2020 (ID)

usnesení (celé znění) JH ↓
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Žádosti o oddělené hlasování
PPE: odův. K; § 9, 18
ECR: § 27
ID: § 3, 27

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 6
1. část „vyzývá Komisi, aby se zabývala nedostatkem dostatečných a přesných údajů ve 

vnitrostátních rejstřících, které lze použít k identifikaci konečných skutečných 
majitelů, zejména v situacích, kdy je využívána síť krycích společností;“

2. část „požaduje, aby normy transparentnosti týkající se skutečného vlastnictví byly 
posíleny jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států s cílem zajistit, aby 
poskytovaly ověřovací mechanismy týkající se přesnosti údajů;“

3. část: „vyzývá Komisi, aby posílila svůj dohled nad prováděním ustanovení týkajících se 
zřizování registrů skutečných vlastníků v členských státech s cílem zajistit, aby tyto 
registry řádně fungovaly a poskytovaly veřejnosti vysoce kvalitní údaje;“

§ 8
1. část „vyzývá Komisi, aby přezkoumala pravidla týkající se množství informací, které 

mají být shromážděny při zakládání společností a vytváření dalších právních 
subjektů, jako jsou svěřenské fondy,“

2. část „a aby při otevírání finančních účtů, včetně bankovních účtů, navrhla podrobnější 
ustanovení týkající se identifikace a hloubkové kontroly klienta;“

GUE/NGL:
§ 27
1. část celé znění kromě slov: „a domnívá se, že všechny členské státy, které dosud 

neoznámily svůj úmysl podílet se na činnosti úřadu EPPO, by tak měly učinit;“
2. část tato slova

ECR:
§ 3
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření koordinačního a 

podpůrného mechanismu EU v podobě finanční zpravodajské jednotky EU;“ a „a 
finanční zpravodajské jednotce EU“

2. část „vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření koordinačního a podpůrného mechanismu 
EU v podobě finanční zpravodajské jednotky EU;“

3. část: „a finanční zpravodajské jednotce EU“

§ 13
1. část celé znění kromě slov: „nespoléhá pouze na postup tvorby seznamu Finančním 

akčním výborem (FATF) a“
2. část tato slova
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§ 23
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá Komisi, aby zřízení finanční zpravodajské jednotky 

EU považovala za příležitost“
2. část tato slova

ID:
§ 30
1. část „znovu vyzývá členské státy, aby co nejrychleji zrušily všechny stávající programy 

umožňující získat občanství nebo povolení k pobytu výměnou za investice,“
2. část „zejména pokud nedochází k dostatečnému ověřování a chybí transparentnost, aby 

se tak minimalizovala často související hrozba praní peněz, oslabování vzájemné 
důvěry a celistvosti schengenského prostoru, a to vedle další politických, 
hospodářských a bezpečnostních rizik pro EU a její členské státy; vyzývá Komisi, 
aby co nejdříve poskytla informace o opatřeních, která hodlá přijmout v souvislosti s 
programy umožňujícími získat občanství nebo povolení k pobytu výměnou za 
investice, jakož i o závěrech své expertní skupiny zřízené za tímto účelem; vyzývá 
Komisi, aby dále posoudila, zda jsou splněny předpoklady pro zahájení řízení o 
nesplnění povinnosti proti členským státům kvůli porušení čl. 4 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU);“

S&D:
pn. 6
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá k striktnímu uplatňování efektivních sankcí proti 

bankám, jež by umožňovaly odebrání bankovní licence těm finančním institucím, u 
nichž bylo prokázáno, že jsou zapojeny do podpory a umožňování praní peněz;“

2. část tato slova
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pn.  13
1. část „je hluboce znepokojen chybějícím účinným dohledem, který byl zjištěn během 

hodnocení výkonnosti dánského a estonského orgánu dohledu v souvislosti se 
skandálem Danske Bank; dále je znepokojen nedávným skandálem Wirecard i 
úlohou, kterou v něm hrál německý orgán finančního dohledu BaFin, a 
potenciálními nedostatky tohoto orgánu; konstatuje, že v tomto případě znovu 
selhala samoregulace účetní profese; konstatuje, že klasifikace této fintech 
společnosti jako „technologické“ společnosti namísto poskytovatele platebních 
služeb hrálo při regulačních selháních ústřední úlohu; vyzývá Komisi, aby se tímto 
problémem urychleně zabývala tím, že zajistí, aby platební společnosti byly správně 
klasifikovány;“

2. část „konstatuje, že ačkoli hlavní odpovědnost za tento regulační skandál nesou BaFin a 
Bundesbank, které nebyly schopny skupinu Wirecard řádně kontrolovat a vykonávat 
nad ní regulační dohled, mnohé instituce EU rovněž sehrávají úlohu při kontrole a 
regulaci různých aktérů zapojených do tohoto případu, včetně ECB, ESMA, 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a 
Evropské komise; vyzývá EU a příslušné vnitrostátní orgány, aby zahájily 
vyšetřování v souvislosti s chybějící částkou ve výši 1,9 miliardy EUR a případným 
dopadem platební neschopnosti dotyčné skupiny na důchody v EU; žádá orgán 
ESMA, aby zahájil vyšetřování ohledně skutečnosti, že regulační orgány neodhalily 
a nezastavily podvodné jednání a manipulaci s trhem, kterých se dopustila skupina 
Wirecard ve svých společnostech v EU, včetně těch se sídlem v Německu a Irsku;“

PPE, ID:
§ 40
1. část „je hluboce znepokojen chybějícím účinným dohledem, který byl zjištěn během 

hodnocení výkonnosti dánského a estonského orgánu dohledu v souvislosti se 
skandálem Danske Bank; dále je znepokojen nedávným skandálem Wirecard i 
úlohou, kterou v něm hrál německý orgán finančního dohledu BaFin, a 
potenciálními nedostatky tohoto orgánu; vyzývá EU a příslušné vnitrostátní orgány, 
aby zahájily vyšetřování v souvislosti s chybějící částkou ve výši 1,9 miliardy 
EUR,“

2. část „a vyzývá Komisi, aby hledala způsoby, jak zlepšit fungování účetního odvětví,“
3. část: „a to i prostřednictvím společných auditů;“

ECR, ID:
§ 24
1. část celé znění kromě slov: „například rozšířením“, „Úřadu evropského veřejného 

žalobce (EPPO) a“ a „(Europol) a Eurojust“
2. část „například rozšířením“, „Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a“
3. část: a „(Europol) a Eurojust“

Různé
Dragoş Pîslaru a Moritz Körner (skupina Renew) rovněž podepsali návrh usnesení B9-0207/2020.

29. Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19

Návrhy usnesení: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, B9-
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0221/2020

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

před § 1 11 GUE/NGL JH - 176, 463, 55

dílč.

1/JH + 662, 17, 15

§ 1 § původní znění

2/JH + 515, 165, 14

za § 1 1 GUE/NGL JH - 122, 497, 75

§ 2 § původní znění JH + 607, 66, 21

za § 2 2 GUE/NGL JH - 64, 561, 68

§ 4 7 ID JH - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL JH - 240, 388, 66

za § 5 13 GUE/NGL JH - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL JH - 153, 528, 12

za § 6 15 GUE/NGL JH - 163, 480, 50

dílč.

1/JH + 674, 14, 6

§ 9 § původní znění

2/JH + 546, 67, 81

§ 10 § původní znění JH + 375, 305, 14

3 GUE/NGL JH - 116, 501, 77za § 10

16 GUE/NGL JH - 139, 475, 80
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 11 § původní znění JH + 517, 114, 62

za § 11 17 GUE/NGL JH - 120, 541, 33

§ 12 § původní znění JH + 576, 68, 50

§ 13 § původní znění JH + 601, 51, 42

§ 14 § původní znění JH + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR JH + 403, 265, 26

22 Renew JH + 421, 224, 45

dílč.

1/JH ↓

§ 25

§ původní znění

2/JH ↓

za § 25 18 GUE/NGL JH + 380, 294, 14

§ 28 § původní znění JH + 523, 152, 19

za § 29 19 GUE/NGL JH + 582, 24, 88

dílč.

1/JH + 658, 12, 24

§ 31 § původní znění

2/JH + 608, 71, 15

§ 32 § původní znění JH + 576, 56, 62

za § 32 23 Renew JH + 549, 97, 48

dílč.

1/JH + 606, 31, 57

§ 34 § původní znění

2/JH + 550, 91, 53

24 Renew JH + 608, 53, 33za § 36

26 PPE JH + 640, 34, 20

§ 38 20 GUE/NGL JH - 295, 377, 22

dílč.§ 40 § původní znění

1/JH + 573, 66, 55
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 520, 89, 85

§ 42 § původní znění JH + 606, 59, 29

práv. východ. 5 § původní znění JH + 552, 86, 56

odův. A 4 ID JH - 126, 556, 10

odův. B § původní znění JH + 554, 84, 56

odův. V 5 ID JH - 106, 546, 40

6 ID JH - 124, 555, 11odův. W

21 Renew JH + 411, 269, 13

odův. JJ 9 GUE/NGL JH - 255, 386, 53

za odův. KK 10 GUE/NGL JH - 142, 516, 35

za odův. LL 8 GUE/NGL JH - 145, 469 79

usnesení (celé znění) JH + 526, 105, 50

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0216/2020 GUE/NGL JH ↓

B9-0217/2020 ECR JH ↓

B9-0218/2020 S&D JH ↓

B9-0219/2020 Renew JH ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE JH ↓

B9-0221/2020 PPE JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
ID: práv. východ. 5; odův. B; § 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: § 11, 28, 42
PPE: § 10

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
§ 9
1. část „vyzývá členské státy, aby bezodkladně provedly zátěžové testy svých systémů 

zdravotní péče s cílem odhalit slabá místa a aby ověřily, zda jsou připraveny na 
případnou druhou vlnu pandemie COVID-19 a jakékoli budoucí zdravotní krize;“

2. část „vyzývá Komisi, aby tuto práci koordinovala a stanovila společná kritéria;“
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§ 31
1. část celé znění kromě slova: „nezbytně“
2. část toto slovo

§ 34
1. část „vyzývá k přijetí akčního plánu EU pro transparentnost zdravotních informací“
2. část „a k boji proti dezinformacím;“

§ 40
1. část „rozhodně vítá významný nárůst navrhovaného rozpočtu na nový program EU pro 

zdraví; zdůrazňuje však, že navýšení rozpočtu EU pro oblast zdraví by nemělo být 
omezeno na nadcházející víceletý finanční rámec, ale že jsou zapotřebí dlouhodobé 
investice a závazky;“

2. část „požaduje zřízení zvláštního fondu EU na posilování nemocniční infrastruktury a 
zdravotnických služeb, který bude podléhat jasným kritériím;“

PPE:
§ 25
1. část celé znění kromě slov: „a nouzové antikoncepci“
2. část tato slova

ID, GUE/NGL:
§ 1
1. část „vyzývá evropské orgány a členské státy, aby si z krize způsobené COVID-19 vzaly 

náležité poučení a zahájily mnohem větší spolupráci v oblasti zdraví;“
2. část „vyžaduje proto více opatření na vytvoření Evropské zdravotní unie;“


