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PRÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+ prijatý
- zamietnutý
↓ prepadol
VS vzatý späť
HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)
EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)
HPČ hlasovanie po častiach
OH oddelené hlasovanie
PN pozmeňujúci návrh
KPN kompromisný pozmeňujúci návrh
ZČ zodpovedajúca časť
V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia
= zhodné pozmeňujúce návrhy
ods. odsek
čl. článok
odôv. odôvodnenie
NU návrh uznesenia
SNU spoločný návrh uznesenia
1/20 nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
1/10 stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

HPČ

1/HPM + 676, 1, 4

ods. 1 § pôvodný text

2/HPM + 612, 28, 41

HPČ

1/HPM + 570, 71, 40

2/HPM + 552, 72, 57

3/HPM + 516, 112, 53

ods. 2 ods. pôvodný text

4/HPM + 603, 32, 45

2 GUE/NGL HPM - 64, 566, 51

3 GUE/NGL HPM - 78, 534, 69

4 GUE/NGL HPM - 87, 551, 43

od odseku 2

5 GUE/NGL HPM - 113, 537, 31

6 GUE/NGL HPM - 160, 466, 55od odseku 3

7 GUE/NGL HPM - 48, 557, 76

ods. 4 8 GUE/NGL HPM - 124, 516, 41

HPČ

1/HPM + 541, 80, 60

ods. 5 ods. pôvodný text

2/HPM + 456, 202, 23

25 ID HPM - 133, 543, 3

10 GUE/NGL HPM - 112, 556, 13

11 GUE/NGL HPM - 102, 545, 33

ods. 9

ods. pôvodný text HPČ
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1/HPM + 501, 151, 28

2/HPM + 464, 175, 42

od odseku 9 9 GUE/NGL HPM - 148, 405, 128

26 ID HPM - 101, 562, 16ods. 10

ods. pôvodný text HPM + 459, 202, 20

24 poslanci HPM - 69, 565, 47od odseku 10

27 ID HPM - 103, 564, 12

28 ID HPM - 112, 554, 13

12 GUE/NGL HPM - 59, 562, 57

13 GUE/NGL HPM - 46, 618, 16

HPČ

1/HPM + 440, 211, 29

2/HPM + 420, 200, 61

ods. 11

ods. pôvodný text

3/HPM + 487, 182, 12

od odseku 11 29 ID HPM - 100, 569, 10

HPČ

1/HPM + 572, 78, 31

ods. 12 ods. pôvodný text

2/HPM + 490, 64, 127

14 GUE/NGL HPM - 81, 538, 59

15 GUE/NGL HPM - 56, 545, 80

od odseku 13

16 GUE/NGL HPM - 165, 467, 48

17 GUE/NGL HPM - 112, 454, 115

HPČ

1/HPM + 523, 80, 74

§ 14

ods. pôvodný text

2/HPM + 501, 112, 64
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

30 ID HPM - 97, 560, 22od odseku 14

31 ID HPM - 125, 535, 18

18 GUE/NGL HPM - 91, 478, 112

HPČ

1/HPM + 526, 121, 34

ods. 15

ods. pôvodný text

2/HPM + 571, 101, 9

od odseku 15 19 GUE/NGL HPM - 125, 510, 46

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 488, 140, 52

ods. 17 32 ID HPM - 106, 565, 8

HPČ

1/HPM + 552, 55, 74

ods. 19 ods. pôvodný text

2/HPM + 488, 116, 77

20 GUE/NGL HPM - 60, 538, 83od odseku 19

33 ID HPM - 109, 560, 10

ods. 20 34 ID HPM - 102, 571, 6

od odseku 20 35 ID HPM - 97, 569, 13

ods. 23 21 GUE/NGL HPM - 188, 485, 8

ods. 24 ods. pôvodný text HPM + 578, 52, 51

22 GUE/NGL HPM - 108, 484, 89od odseku 24

23 GUE/NGL HPM - 139, 419, 123

HPČ

1/HPM + 620, 20, 41

ods. 26 ods. pôvodný text

2/HPM + 595, 40, 46
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odôvodnenia C 1 GUE/NGL HPM - 58, 562, 61

uznesenie (text ako celok) HPM + 465, 150, 67

Návrh uznesenia B9-0230/2020
(ECR)

uznesenie (text ako celok) HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 15, 16, 24
Renew: odseky 10, 11, 12

Žiadosti o hlasovanie po častiach
GUE/NGL:
ods. 9
1. časť Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že na to, aby tento mechanizmus získal 

účinnosť, mal by sa aktivovať obrátenou kvalifikovanou väčšinou;“
2. časť tieto slová

ods. 14
1. časť Text ako celok okrem slov: „správou hraníc“, „fond na integrované riadenie 

vonkajších hraníc“ a „Európsky obranný fond“
2. časť tieto slová

ods. 15
1. časť Text ako celok okrem slova: „postupného“
2. časť toto slovo

ID:
ods. 1
1. časť „smúti za obeťami koronavírusu a vzdáva úctu všetkým pracovníkom, ktorí bojujú s 

pandémiou;“
2. časť „domnieva sa, že za takýchto bezprecedentných a mimoriadnych okolností majú 

ľudia v EÚ spoločnú povinnosť solidarity;“

ods. 5
1. časť „domnieva sa, že hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ nedokázali vyriešiť problém 

plánu splácania nástroja obnovy; pripomína, že existujú iba tri riešenia tohto 
problému: ďalšie škrty v oblasti programov s pridanou hodnotou EÚ do roku 2058, 
zvýšenie príspevkov členských štátov alebo vytvorenie nových vlastných zdrojov;“

2. časť „domnieva sa, že iba vytvorenie nových vlastných zdrojov môže pomôcť splatiť dlh 
EÚ a zároveň zachrániť rozpočet EÚ a zmierniť fiškálny tlak na národné pokladnice 
a európskych občanov; pripomína, že vytvorenie nových vlastných zdrojov je pre 
Parlament jediným prijateľným spôsobom splácania;“
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ods. 12
1. časť „pripomína svoje neochvejné stanovisko v prospech čo najskoršieho ukončenia 

akýchkoľvek diskusií a nápravných mechanizmov; s poľutovaním konštatuje, že 
Európska rada nielenže ponechala, ale dokonca zvýšila úľavy pre niektoré členské 
štáty;“

2. časť „potvrdzuje svoj postoj k nákladom na výber cla, ktoré by sa mali stanoviť na 10 % 
ich pôvodnej sadzby;“

ods. 26
1. časť „je však presvedčený, že každá politická dohoda o ďalšom VFR sa bude musieť 

dosiahnuť najneskôr do konca októbra, aby nebol ohrozený bezproblémový štart 
nových programov 1. januára 2021; pripomína, že ak by nový VFR nebol prijatý 
načas, článok 312 ods. 4 ZFEÚ umožňuje dočasné predĺženie stropov a ďalších 
ustanovení z predchádzajúceho roka súčasného rámca;“

2. časť „upozorňuje, že pohotovostný plán VFR je tak právne, ako aj politicky plne 
kompatibilný s plánom obnovy a prijatím programov nového VFR;“

Renew:
ods. 19
1. časť Text ako celok okrem: „vyjadruje poľutovanie nad rozsiahlymi škrtmi v grantových 

zložkách, ktoré narušujú rovnováhu grantov a pôžičiek a oslabia úsilie o oživenie, 
najmä zrušenie programov inovácií, ako je nástroj pre platobnú schopnosť; „je 
presvedčený, že týmto škrtmi sa zníži údernosť nástroja a jeho transformačný vplyv 
na hospodárstvo;  vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty zase 
rokovali v duchu prevádzkových rozpočtových bilancií, pričom absolútne ignorovali 
celkové výhody svojho členstva na jednotnom trhu a v EÚ ako takej;“

2. časť tieto slová

GUE/NGL, ID:
ods. 2
1. časť „víta skutočnosť, že hlavy štátov a predsedovia vlád schválili fond obnovy na 

naštartovanie hospodárstva podľa návrhu Európskeho parlamentu z mája; „uznáva 
vytvorenie nástroja obnovy,“

2. časť „ ktorý predstavuje historický krok pre EÚ;“
3. časť: „vyjadruje však poľutovanie nad znížením grantovej zložky v konečnej dohode;“
4. časť: „pripomína, že podľa právneho základu nástroja obnovy nie je zvoleným poslancom 

Európskeho parlamentu pridelená formálna úloha;“
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ods. 11
1. časť „preto zdôrazňuje, že táto reforma by mala obsahovať súbor nových vlastných 

zdrojov, ktoré musia byť zaradené do rozpočtu Únie od 1. januára 2021; zdôrazňuje, 
že príspevok z plastov predstavuje len prvý čiastkový krok k naplneniu očakávania 
Parlamentu; zamýšľa rokovať o právne záväznom harmonograme, ktorý schváli 
rozpočtový orgán, na zavádzanie dodatočných nových vlastných zdrojov v priebehu 
prvej polovice nasledujúceho VFR, ako sú napríklad systém obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii (a príjmy získané z 
akéhokoľvek budúceho rozšírenia), mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
digitálna daň, daň z finančných transakcií a spoločný konsolidovaný základ dane z 
príjmov právnických osôb;“ okrem slov: „ako sú napríklad systém obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii (a príjmy získané z 
akéhokoľvek budúceho rozšírenia),“

2. časť tieto slová
3. časť: „žiada, aby sa použila revízia VFR v polovici obdobia na to, aby sa v prípade 

potreby pridali dodatočné vlastné zdroje v druhej polovici VFR na roky 2021 – 
2027, aby sa zabezpečilo splnenie cieľa do konca VFR na roky 2021 – 2027;“


