
P9_PV(2020)07-23(VOT)_CS.docx 1 PE 656.397

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. Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 
2020

Návrhy usnesení: B9-0229/2020, B9-0230/2020

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

Společný návrh usnesení B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

dílč.

1/JH + 676, 1, 4

§ 1 § původní znění

2/JH + 612, 28, 41

dílč.

1/JH + 570, 71, 40

2/JH + 552, 72, 57

3/JH + 516, 112, 53

§ 2 § původní znění

4/JH + 603, 32, 45

2 GUE/NGL JH - 64, 566, 51

3 GUE/NGL JH - 78, 534, 69

4 GUE/NGL JH - 87, 551, 43

za § 2

5 GUE/NGL JH - 113, 537, 31

6 GUE/NGL JH - 160, 466, 55za § 3

7 GUE/NGL JH - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL JH - 124, 516, 41

dílč.

1/JH + 541, 80, 60

§ 5 § původní znění

2/JH + 456, 202, 23

25 ID JH - 133, 543, 3

10 GUE/NGL JH - 112, 556, 13

§ 9

11 GUE/NGL JH - 102, 545, 33
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 501, 151, 28

§ původní znění

2/JH + 464, 175, 42

za § 9 9 GUE/NGL JH - 148, 405, 128

26 ID JH - 101, 562, 16§ 10

§ původní znění JH + 459, 202, 20

24 poslanci JH - 69, 565, 47za § 10

27 ID JH - 103, 564, 12

28 ID JH - 112, 554, 13

12 GUE/NGL JH - 59, 562, 57

13 GUE/NGL JH - 46, 618, 16

dílč.

1/JH + 440, 211, 29

2/JH + 420, 200, 61

§ 11

§ původní znění

3/JH + 487, 182, 12

za § 11 29 ID JH - 100, 569, 10

dílč.

1/JH + 572, 78, 31

§ 12 § původní znění

2/JH + 490, 64, 127

14 GUE/NGL JH - 81, 538, 59

15 GUE/NGL JH - 56, 545, 80

za § 13

16 GUE/NGL JH - 165, 467, 48

17 GUE/NGL JH - 112, 454, 115

dílč.

1/JH + 523, 80, 74

§ 14

§ původní znění

2/JH + 501, 112, 64
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

30 ID JH - 97, 560, 22za § 14

31 ID JH - 125, 535, 18

18 GUE/NGL JH - 91, 478, 112

dílč.

1/JH + 526, 121, 34

§ 15

§ původní znění

2/JH + 571, 101, 9

za § 15 19 GUE/NGL JH - 125, 510, 46

§ 16 § původní znění JH + 488, 140, 52

§ 17 32 ID JH - 106, 565, 8

dílč.

1/JH + 552, 55, 74

§ 19 § původní znění

2/JH + 488, 116, 77

20 GUE/NGL JH - 60, 538, 83za § 19

33 ID JH - 109, 560, 10

§ 20 34 ID JH - 102, 571, 6

za § 20 35 ID JH - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL JH - 188, 485, 8

§ 24 § původní znění JH + 578, 52, 51

22 GUE/NGL JH - 108, 484, 89za § 24

23 GUE/NGL JH - 139, 419, 123

dílč.

1/JH + 620, 20, 41

§ 26 § původní znění

2/JH + 595, 40, 46
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za odův. C 1 GUE/NGL JH - 58, 562, 61

usnesení (celé znění) JH + 465, 150, 67

Návrh usnesení B9-0230/2020
(ECR)

usnesení (celé znění) JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
§ 9
1. část celé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že aby byl tento mechanismus účinný, musí být 

aktivován obrácenou kvalifikovanou většinou;“
2. část tato slova

§ 14
1. část celé znění kromě slov: „správa hranic“, „Fond pro integrovanou správu hranic“, 

a „Evropský obranný fond“
2. část tato slova

§ 15
1. část celé znění kromě slova: „postupně“
2. část toto slovo

ID:
§ 1
1. část „vyjadřuje smutek nad oběťmi koronaviru a úctu všem pracovníkům, kteří bojují 

proti této pandemii“
2. část „domnívá se, že za těchto bezprecedentních mimořádných okolností mají občanů 

v EU kolektivní povinnost chovat se solidárně“

§ 5
1. část „domnívá se, že hlavy států a předsedové vlád EU se nezabývali problematikou 

splácení nástroje na podporu oživení; připomíná, že existují pouze tři možnosti, jak 
jej splatit: další škrty týkající se programů s evropskou přidanou hodnotou do roku 
2058, navýšení příspěvků členských států nebo vytvoření nových vlastních zdrojů;“

2. část „domnívá se, že při splácení dluhu EU může pomoci pouze vytvoření nových 
vlastních zdrojů, které by zachránily rozpočet EU a zmírnily fiskální tlak 
na rozpočet členských států a na evropské občany; připomíná, že vytvoření nových 
vlastních zdrojů je jediným způsobem splacení dluhu, který je pro Parlament 
přijatelný“
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§ 12
1. část „opakuje, že se rozhodně přiklání k tomu, aby byly co nejdříve zrušeny všechny 

mechanismy oprav; lituje toho, že Evropská rada nejenže zachovala, ale dokonce 
zvýšila mechanismy oprav ve prospěch některých členských států;“

2. část „opakuje svůj postoj, pokud jde o náklady na výběr cel, které by měly být stanoveny 
na 10 %, což byla původní sazba;“

§ 26
1. část „je však přesvědčen, že jakákoli politická dohoda o příštím VFR by měla být 

dosažena nejpozději do konce října, aby nedošlo k ohrožení bezproblémového 
spuštění nových programů od 1. ledna 2021; připomíná, že pokud nebude nový VFR 
přijat včas, prodlouží se v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU dočasně platnost stropů 
a dalších ustanovení odpovídajících poslednímu roku stávajícího rámce;“

2. část „zdůrazňuje, že plán VFR pro nepředvídané události je právně i politicky plně 
slučitelný s plánem na podporu oživení a přijetím nových programů VFR;“

Renew:
§ 19
1. část celé znění kromě slov: „vyjadřuje politování nad výrazným snížením prostředků na 

granty, které narušuje rovnováhu mezi granty a půjčkami a maří úsilí o oživení, 
zejména pokud jde o zrušení inovativních programů, jako je nástroj na podporu 
solventnosti; je přesvědčen, že tyto škrty sníží potenciál tohoto nástroje a jeho 
transformační účinek na hospodářství; vyjadřuje politování nad tím, že některé 
členské státy opět jednaly v duchu „operační rozpočtové bilance“, aniž by jakkoli 
vzaly v potaz obecné přínosy jednotného trhu a EU jakožto celku;“

2. část tato slova

GUE/NGL, ID:
§ 2
1. část „vítá skutečnost, že hlavy států a předsedové vlád EU schválili fond na podporu 

oživení, který má nastartovat ekonomiku, jak Parlament navrhl v květnu; bere na 
vědomí vytvoření nástroje na podporu oživení“

2. část „které je pro EU historickým krokem;“
3. část: „s politováním však konstatuje, že v konečné dohodě došlo ke snížení podílu 

grantů;“
4. část: „připomíná, že právní základ zvolený pro vytvoření tohoto nástroje nepřiznává 

zvoleným poslancům Evropského parlamentu žádnou formální úlohu;“
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§ 11
1. část „zdůrazňuje proto, že tato reforma by měla zahrnovat i soubor nových vlastních 

zdrojů, které se musí dostat do rozpočtu Unie od 1. ledna 2021; poukazuje na to, že 
příspěvek z plastů představuje pouze první částečný krok k naplnění očekávání 
Parlamentu; zamýšlí vyjednat právně závazný harmonogram, s nímž bude souhlasit 
rozpočtový orgán a bude se týkat zavedení dodatečných vlastních zdrojů v průběhu 
první poloviny příštího VFR, jako je systém EU pro obchodování s emisemi 
(a příjmy získané prostřednictvím případného budoucího rozšíření), mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, digitální daň, daň z finančních transakcí 
a společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob;“ kromě slov: 
„jako je systém EU pro obchodování s emisemi (a příjmy získané prostřednictvím 
případného budoucího rozšíření),“

2. část tato slova
3. část: „vyzývá k tomu, aby byl přezkum VFR v polovině období využit k tomu, aby byly 

v případě potřeby přidány dodatečné vlastní zdroje v druhé polovině VFR na období 
2021–2027 s cílem zajistit, aby tohoto cíle bylo dosaženo do konce VFR na období 
2021–2027;


