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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. Schválení změn Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře 
ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) s ohledem na rozšíření její 
věcné a zeměpisné oblasti 
působnosti ***

Doporučení: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 689, 1, 2

2. Vynětí některých referenčních hodnot spotových směnných kurzů třetích zemí a 
stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční 
hodnoty ***I

Zpráva: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 2 výbor JH + 592, 3, 98

3. Nástroj pro technickou podporu ***I

Zpráva: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 2 výbory 
ECON/BUDG

JH + 540, 75, 77
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4. Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního 
obchodu ***I

Zpráva: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 24 výbor JH + 653, 10, 30

Návrh legislativního usnesení

společná prohlášení 25 výbor JH + 678, 7, 8

prohlášení Komise 26 výbor JH + 660, 6, 27

5. Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými 
státy

Zpráva: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

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

§ 5 2 Verts/ALE JH - 286, 371, 36

§ 7 3 Verts/ALE JH - 141, 543, 9

§ 8 4 Verts/ALE JH - 287, 398, 8

§ 11 5 Verts/ALE JH - 156, 517, 19

6 Verts/ALE JH - 161, 516, 15

dílč.

1/JH + 503, 132, 55

2/JH + 479, 197, 15

3/JH + 492, 144, 56

§ 14

§ původní znění

4/JH + 494, 176, 20
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 19 1 The Left JH - 129, 521, 43

dílč.

1/JH + 636, 32, 25

§ 32 § původní znění

2/JH + 392, 278, 23

dílč.

1/JH + 612, 63, 17

§ 34 § původní znění

2/JH + 557, 119, 16

za § 34 7 Verts/ALE JH - 271, 409, 13

§ 36 § původní znění JH + 534, 144, 15

§ 37 8 Verts/ALE JH + 369, 311, 13

za § 37 9 Verts/ALE JH + 369, 299, 25

§ 42 10 Verts/ALE JH + 412, 259, 22

§ 43 11 Verts/ALE JH - 135, 536, 22

dílč.

1/JH + 537, 145, 11

odův. I § původní znění

2/JH + 536, 117, 40

dílč.

1/JH + 587, 85, 21

odův. O § původní znění

2/JH + 500, 125, 67

dílč.

1/JH + 618, 29, 46

odův. S § původní znění

2/JH + 545, 138, 10

návrh usnesení (celé znění) JH + 444, 139, 106

Žádosti o oddělené hlasování
The Left: § 14
ID: odův. I, § 36
ECR: § 36
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Žádosti o dílčí hlasování
The Left:
odův. O
1. část „vzhledem k tomu, že oboustranná trestnost je pojem spojený s mezinárodním 

vydáváním a – byť je jen sotva slučitelný se vzájemným uznáváním – v praxi se 
může podle judikatury SDEU pro vyžádané osoby uplatnit ve velmi omezené míře; 
vzhledem k tomu, že seznam trestných činů bez oboustranné trestnosti již zahrnuje 
široké spektrum trestných činů, z nichž mnohé dosud nebyly v rámci členských států 
příliš dobře harmonizovány,“

2. část „a vzhledem k tomu, že takovýto seznam by měl být přehodnocen a případně 
rozšířen v souladu s postupem stanoveným v čl. 2 odst. 3 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV;“

ECR:
odův. I
1. část „vzhledem k tomu, že vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a 

základní práva by mělo sloužit k posílení vzájemné důvěry, neboť tento nástroj má 
sloužit k tomu, aby se poukazovalo na oblasti, v nichž je třeba v souvislosti se 
zásadami právního státu dosáhnout zlepšení;“

2. část „vzhledem k tomu, že nedostatečné a nesoudržné uplatňování rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV některými členskými státy k posílené této vzájemné důvěry 
nepřispívá; vzhledem k tomu, že mechanismus EU pro demokracii, právní stát a 
základní práva by mohl být užitečný v tom, že poskytne prvky, díky nimž bude 
možné zajistit soudržné uplatňování v případech, kdy je odmítnutí výkonu rozkazu 
odůvodněno porušením základních práv, čímž se posílí vzájemné uznávání mezi 
členskými státy;“

odův. S
1. část „vzhledem k tomu, že v cestovní mapa EU pro posílení procesních práv v trestním 

řízení z roku 2009 uznala problém týkající se délky vyšetřovací vazby; vzhledem k 
tomu, že vězeňské podmínky jsou problémem v mnoha členských státech a musí být 
v souladu s hodnotami zakotvenými v článku 2 SEU;“

2. část „vzhledem k tomu, že v některých členských státech existují problémy v oblasti 
právního státu, což odráží i rozsudky Evropského soudu pro lidská práva (ESLP);“

§ 14
1. část celé znění kromě slov: „trestné činy z nenávisti“, „genderově podmíněné násilí“ a „s 

použitím násilí“
2. část „trestné činy z nenávisti“
3. část: „genderově podmíněné násilí“
4. část: „s použitím násilí“
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§ 34
1. část celé znění kromě slov: „je znepokojen stávajícími vězeňskými podmínkami v 

některých členských státech;“ a „v tomto ohledu“
2. část tato slova

PPE, ECR:
§ 32
1. část „konstatuje, že uplatňování postupů podle čl. 7 odst. 1 SEU sice narušuje vzájemné 

uznávání, ovšem podle současné judikatury Soudního dvora EU musí vykonávající 
orgán v každém konkrétním případě vyhodnotit, zda existují závažné důvody se 
domnívat, že by mohla být po předání základní práva vydávané osoby porušována; 
zdůrazňuje, že aktivace čl. 7 odst. 1 a 2 SEU neznamená automatické neuznání s 
ohledem na význam spolupráce v trestních věcech a fungování celého systému 
justiční spolupráce EU;“

2. část „doporučuje proto zavést systém zajišťovacích opatření, k nimž bude patřit i 
pozastavení nástroje, s cílem posílit záruky, důvěru a vzájemné uznávání mezi 
členskými státy;“

6. Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb

Zpráva: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení (celé znění) JH + 462, 120, 108

7. Dosažení účinného politického odkazu Evropského roku kulturního dědictví

Zpráva: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

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

alternativní návrh 
usnesení

1 ID JH - 90, 586, 15

návrh usnesení (výbor CULT) (celé znění) JH + 644, 18, 27
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8. Umělá inteligence: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva

Zpráva: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

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

dílč.

1/JH + 668, 2, 23

§ 22 § původní znění

2/JH + 386, 253, 54

dílč.

1/JH + 396, 257, 39

§ 28 § původní znění

2/JH + 571, 71, 51

§ 33 § původní znění JH + 396, 274, 23

dílč.

1/JH + 664, 8, 19

§ 34 § původní znění

2/JH + 360, 314, 19

§ 37 § původní znění JH + 362, 301, 30

§ 50 § původní znění JH + 417, 215, 61

dílč.

1/JH + 556, 103, 34

§ 56 § původní znění

2/JH + 345, 323, 25

§ 72 1 poslanci JH - 223, 454, 16

návrh usnesení (celé znění) JH + 364, 274, 52

Žádosti o oddělené hlasování
poslanci: § 33, 37, 50
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Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 22
1. část „upozorňuje na jednoznačná rizika spojená s rozhodnutími, která činí lidé, pokud při 

nich vycházejí výhradně ze strojově generovaných dat, profilů a doporučení; 
upozorňuje na to, že by celková koncepce systémů UI měla zahrnovat i pokyny 
týkající se kontroly a dohledu, které bude vykonávat lidská bytost; žádá, aby se 
transparentnost a vysvětlitelnost aplikací UI a nezbytnosti lidského zásahu staly 
závaznými a aby byla zavedena další opatření“

2. část „například nezávislé audity a specifické zátěžové zkoušky s cílem usnadnit a 
vymáhat dodržování předpisů; zdůrazňuje, že tyto audity by měl pravidelně provádět 
nezávislý orgán, který by měl dohlížet na vysoce rizikové aplikace UI používané 
státními orgány nebo armádou;“

§ 28
1. část „konstatuje však, že autonomní zbraňové systémy jako zvláštní kategorie UI ve 

vojenské oblasti by měly být projednávány a schvalovány na mezinárodní úrovni, 
zejména na fóru Úmluvy OSN o některých konvenčních zbraních (CCW); 
upozorňuje na probíhající mezinárodní diskusi o systémech LAWS za účelem 
regulace vznikajících vojenských technologií, která dosud nedospěla k dohodě; 
poukazuje na to, že EU teprve nedávno souhlasila s tím, že bude jednat o dopadech 
vývoje v oblasti UI a digitalizace na odvětví obrany;“

2. část „domnívá se, že EU může sehrát zásadní úlohu, pokud jde o pomoc členským státům 
při harmonizaci jejich přístupu k vojenské UI, což jí umožní ujmout se vedení 
mezinárodních jednání;“

§ 34
1. část celé znění kromě slov: „domnívá se, že systémy LAWS by měly být používány 

pouze jako nejzazší řešení a jsou legální jedině tehdy, podléhají-li přísné lidské 
kontrole umožňující konkrétnímu člověku převzít nad nimi v kterémkoli okamžiku 
kontrolu, neboť “

2. část tato slova

§ 56
1. část celé znění kromě slov: „aby posoudila důsledky moratoria na používání systémů pro 

rozpoznávání obličejů a na základě výsledků tohoto posouzení“
2. část tato slova

9. Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Zpráva: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

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

1 poslanci JH - 174, 504, 13za § 20

2 poslanci JH - 174, 507, 10

návrh usnesení (celé znění) JH + 657, 8, 25
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10. Uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019

Zpráva: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

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

§ 1 5 ID JH - 128, 549, 14

6 ID JH - 107, 545, 39

dílč.

1/JH + 680, 4, 8

§ 2

§ původní znění

2/JH + 550, 104, 39

7Z ID JH - 94, 559, 38

dílč.

1/JH + 660, 14, 18

§ 5

§ původní znění

2/JH + 547, 98, 48

§ 8 8 ID JH - 129, 558, 4

dílč.

1/JH + 661, 18, 14

§ 9 § původní znění

2/JH + 500, 180, 13

9 ID JH - 153, 534, 3

dílč.

1/JH + 554, 101, 38

2/JH + 522, 164, 7

§ 11

§ původní znění

3/JH + 584, 80, 29
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 12 10 ID JH - 131, 549, 11

za § 9 11 ID JH - 137, 548, 5

za § 16 12 ID JH - 164, 511, 15

dílč.

1/JH + 656, 20, 16

§ 17 § původní znění

2/JH + 533, 143, 17

13Z ID JH - 146, 534, 11§ 18

§ původní znění JH + 512, 157, 24

14 ID JH - 116, 531, 44§ 19

§ původní znění JH + 539, 126, 28

§ 20 15 ID JH - 140, 544, 7

§ 21 16 ID JH + 309, 259, 10

17 ID JH - 122, 552, 17§ 22

§ původní znění JH + 533, 135, 25

dílč.

1/JH + 614, 36, 43

2/JH + 556, 122, 15

3/JH + 545, 114, 34

§ 24 § původní znění

4/JH + 567, 87, 39

§ 25 18 ID JH - 63, 547, 81

dílč.

1/JH + 637, 33, 23

§ 30 § původní znění

2/JH + 548, 112, 33
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

odův. G 1 ID JH - 112, 542, 36

odův. L 2 ID JH - 98, 588, 4

3 ID JH - 146, 535, 10

dílč.

1/JH + 618, 62, 12

2/JH + 556, 114, 21

3/JH + 542, 100, 51

4/JH + 543, 99, 50

odův. M

§ původní znění

5/JH + 514, 114, 65

4 ID JH - 138, 543, 10

dílč.

1/JH + 648, 33, 12

odův. N

§ původní znění

2/JH + 511, 157, 25

návrh usnesení (celé znění) JH + 504, 123, 61

Žádosti o oddělené hlasování

ID: § 22; odův. N

ECR: §  18, 19
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Žádosti o dílčí hlasování
ID:
§ 5
1. část celé znění kromě slov: „jako jediného orgánu odpovědného za rozhodování o 

platnosti práva EU, který tak zajišťuje jeho správný výklad a uplatňování ze strany 
orgánů EU a členských států“

2. část tato slova

ECR:
odův. M
1. část celé znění kromě slov: „účinnější rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy“, 

„zejména s ohledem na závažné následky na fyzickém a duševním zdraví nezletilých 
osob“, „především nezletilých osob bez doprovodu “ a „vzhledem k tomu, že 
Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti České republice, Polsku a 
Maďarsku za to, že odmítly rozhodnutí o relokaci splnit“

2. část „účinnější rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy“
3. část „zejména s ohledem na závažné následky na fyzickém a duševním zdraví nezletilých 

osob“
4. část „především nezletilých osob bez doprovodu “
5. část „vzhledem k tomu, že Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti České 

republice, Polsku a Maďarsku za to, že odmítly rozhodnutí o relokaci splnit“

odův. N
1. část celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že mnohé členské státy porušily pravidla 

tím, že hraniční kontroly bezdůvodně prodloužily;“
2. část tato slova

§ 2
1. část „konstatuje, že značné množství petic vyjadřuje znepokojení občanů ohledně 

údajného porušování právního státu členskými státy, a vítá zapojení občanů při 
výkonu jejich práv; domnívá se, že toto monitorování má zásadní význam z hlediska 
odhalování a prevence rizik ohrožujících právní stát a práva a svobody občanů EU 
ve fázi, kdy ještě není nutná formální reakce;“

2. část „vítá v tomto ohledu první zprávu Komise o stavu právního státu, která bude 
zveřejňována každý rok, jakožto nový preventivní nástroj a součást nového 
výročního evropského mechanismu právního státu; znovu opakuje, že podporuje 
vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva, který by se 
řídil interinstitucionální dohodou;“

§ 9
1. část „se znepokojením konstatuje, že mezi lety 2018 a 2019 došlo k prodloužení 

průměrného času potřebného k provedení směrnic ve vnitrostátním právu členských 
států EU, a to o tři měsíce; vyzývá k tomu, aby byly legislativní postupy vhodně 
načasovány tak, aby poskytovaly dost času k provedení příslušných předpisů ve 
vnitrostátním právu; zdůrazňuje, že právní předpisy Evropské unie musejí být 
formulovány jasně a srozumitelně a musejí respektovat zásadu právní 
jednoznačnosti, transparentnosti a právní jistoty; vyzývá k provádění předběžného a 
následného hodnocení dopadu právních předpisů EU; znovu opakuje, že právní 
předpisy, na základě nichž bylo zahájeno řízení o neplnění povinností v těch 
nejzávažnějších případech, vycházejí ze směrnic; připomíná, že nařízení se ve všech 
členských státech používají povinně a přímo;“

2. část „vyzývá proto Komisi, aby v případě, že hodlá vydávat návrhy právních předpisů, 
využívala v co největší míře nařízení;“
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§ 17
1. část celé znění kromě slov: „Komise a“
2. část tato slova

§ 24
1. část „konstatuje zejména, že většina členských států stále systematicky porušuje 

evropské normy týkající se limitních hodnot látek znečišťujících ovzduší; 
zdůrazňuje, že degradace ekosystémů a ztráta biologické rozmanitosti jsou 
závažným problémem v celé EU; vyzývá Komisi, aby předložila návrh nového 
právního předpisu na obnovu ekosystémů, který by vycházel ze stávajících 
povinností stanovených už ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť a v dalších 
právních předpisech EU a šel i nad rámec těchto povinností;“

2. část „vyzývá Komisi, aby v souladu s prioritami stanovenými ve sdělení „Právo EU: 
lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“ přijala opatření k bezpodmínečnému 
zajištění rychlého, úplného a správného provedení všech směrnic EU týkajících se 
životního prostředí v právních předpisech všech členských států;“ kromě slov: 
„bezpodmínečnému“ a „týkajících se životního prostředí“

3. část „bezpodmínečnému“
4. část „týkajících se životního prostředí“

§ 30
1. část celé znění kromě slov: „že pandemie onemocnění COVID-19 nebude členskými 

státy využívána jako záminka k nesprávnému uplatňování právních předpisů EU a“
2. část tato slova

Renew, ECR:
§ 11
1. část „oceňuje práci Evropské komise a to, že dodržuje zásadu subsidiarity;“
2. část „poukazuje na klíčovou úlohu parlamentů členských států, popřípadě regionálních 

parlamentů, při kontrole návrhů právních předpisů EU před zahájením legislativní 
fáze; konstatuje, že stávající formy spolupráce s parlamenty členských států lze 
zdokonalit; vyjadřuje politování nad stávající strukturou postupu v rámci kontroly 
subsidiarity, který vede výbory vnitrostátních parlamentů pro záležitosti EU k tomu, 
že věnují příliš dlouhou dobu technickému a právnímu posuzování, ačkoli musejí 
dodržet krátké lhůty; navrhuje, aby byly tyto mechanismy přepracovány, tak aby 
byla zajištěna jejich větší funkčnost a účinnost a aby bylo možné vypracovat 
političtější přístup ke kontrole subsidiarity v rámci EU;“

3. část „navrhuje, aby byl do kontroly subsidiarity zapojen také Evropský výbor regionů, 
který zastupuje regionální a místní orgány;“

11. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 
2020

Zpráva: David McAllister (A9-0266/2020)

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

§ 2 22 ID JH - 61, 577, 39

23 ID JH - 96, 574, 9§ 3

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

1/JH + 562, 37, 81

2/JH + 429, 238, 14

3/JH + 470, 202, 9

dílč.

1/JH + 576, 64, 41

§ 4 § původní znění

2/JH + 576, 79, 26

§ 5 24 ID JH - 88, 581, 9

dílč.

1/JH + 622, 43, 15

§ 7 § původní znění

2/JH + 344, 324, 13

§ 9 16 ECR JH - 166, 503, 11

25 ID JH - 154, 497, 28§ 13

17 ECR JH - 135, 470, 74

11 PPE JH + 337, 298, 45§ 14

7 S&D JH ↓

26Z ID JH - 81, 539, 58

dílč.

1/JH + 422, 235, 24

§ 16

§ původní znění

2/JH + 488, 140, 53

1 Verts/ALE JH - 210, 390, 80§ 17

27 ID JH - 90, 572, 16
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 20 2 Verts/ALE JH + 377, 254, 50

§ 23 18 ECR JH + 526, 66, 85

§ 25 12 PPE JH + 512, 154, 15

za § 25 19 ECR JH + 541, 87, 49

§ 30 21 ECR JH + 376, 242, 62

dílč.

1/JH + 610, 2, 67

§ 31 § původní znění

2/JH + 350, 226, 102

28 ID JH - 106, 549, 23§ 32

20 ECR JH - 48, 576, 57

13 PPE JH + 510, 34, 135§ 38

8 S&D JH ↓

dílč.

1/JH + 505, 134, 38

§ 41 § původní znění

2/JH + 572, 83, 23

za § 41 9 S&D JH + 523, 90, 65

3 Verts/ALE JH - 297, 303, 80§ 47

14 PPE JH - 260, 367, 54

§ 52 10 S&D JH + 591, 54, 33

§ 56 15 PPE JH + 517, 125, 38

4 Verts/ALE JH - 187, 433, 61

dílč.

1/JH + 563, 95, 21

§ 57

§ původní znění

2/JH + 406, 243, 30
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 59 6 The Left JH - 75, 562, 44

5 Verts/ALE JH - 223, 414, 44

dílč.

1/JH + 587, 61, 33

§ 63

§ původní znění

2/JH + 347, 326, 8

§ 64 29Z ID JH - 91, 539, 49

návrh usnesení (celé znění) JH + 340, 100, 245

Žádosti o oddělené hlasování
The Left: § 57

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 7
1. část celé znění kromě slov: „ve třetích zemích, z nichž hromadně přicházejí nelegální 

migranti;“
2. část tato slova

The Left:
§ 4
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá k posílení spolupráce a koordinace mezi EU s 

NATO, sdílení znalostí a zdrojů a zamezení zdvojování činností s cílem přijmout 
společný doplňkový přístup k současným a budoucím bezpečnostním výzvám na 
regionální a celosvětové úrovni a rovněž ke konfliktním situacím, zdravotním 
krizím, asymetrickým a hybridním hrozbám, kybernetickým útokům a 
dezinformacím;“

2. část tato slova
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§ 41
1. část „domnívá se, že toto partnerství může prosperovat pouze tehdy, bude-li založeno na 

vztazích se sdílenými hodnotami a zájmy, na dodržování mezinárodního práva a 
respektu k multilaterálním institucím, ale také na důvěře, která byla bohužel v 
posledních letech poškozena nepřiměřenými jednostrannými opatřeními, která 
oslabila také multilaterální rámce, k nimž EU a její členské státy patří; v tomto 
ohledu vyjadřuje hluboké politování nad unilateralistickými tendencemi vlády 
amerického prezidenta Donalda Trumpa; zdůrazňuje, že slabší západní vazby 
umožňují neliberálním zemím zaplnit prázdné místo ve vedení na mezinárodní 
scéně; vyjadřuje naději, že USA změní cestu, na kterou se vydaly v posledních 
letech, kdy se stáhly z celosvětového multilaterálního řádu založeného na 
pravidlech“

2. část „a umožní tak obnovení úzké jednoty při přijímání transatlantických opatření, jež 
budou v plném souladu s hodnotami a zásadami společnými EU i USA; opakuje, že 
je zapotřebí, aby evropské členské státy NATO přijaly větší odpovědnost, pokud jde 
o sdílení zátěže při ochraně transatlantického prostoru, a aby reagovaly na nové 
hybridní hrozby; zdůrazňuje, že spojení sil s USA v úsilí o budování míru by v 
budoucnu přineslo větší součinnost a umožnilo by lépe reagovat na globální výzvy;“

§ 63
1. část celé znění kromě slov: „a nekontrolované migrační toky“
2. část tato slova

ECR:
§ 16
1. část „podporuje celounijní diskusi o zvážení nových formátů spolupráce, jako je 

Evropská bezpečnostní rada, jelikož je nejvyšší čas formálně zřídit účinné formáty a 
instituce s cílem zlepšit soudržnost a vliv zahraniční a bezpečnostní politiky EU; je 
přesvědčen, že o této myšlence by mělo být diskutováno v rámci Konference o 
budoucnosti Evropy,“

2. část „a rovněž připomíná svou výzvu ke zřízení Rady ministrů obrany;“
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§ 57
1. část celé znění kromě slov: „a úkolů, jak stanovují Smlouvy, s cílem vytvořit 

plnohodnotnou obrannou unii,“ a „strategickou autonomii EU“
2. část tato slova

PPE:
§ 31
1. část „bere na vědomí zprávu skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků 

OSN pro Jemen, která stanovila, že jemenská vláda, Hútiové, dočasná jižní rada a 
členové koalice vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty se 
dopustili závažného porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva, které lze považovat za válečné zločiny, jako jsou bezohledné 
útoky na civilní obyvatelstvo a civilní struktury; vyzývá EU a její členské státy, aby 
zajistily, že nejvážnější trestné činy nezůstanou nepotrestány, mimo jiné tím, že 
podpoří postoupení situace v Jemenu Mezinárodnímu trestnímu soudu;“

2. část „vyzývá EU a její členské státy, aby zavedly cílené sankce proti úředníkům v 
Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, kteří se na údajných válečných 
zločinech podíleli; znovu opakuje svou výzvu členským státům, aby zastavily prodej 
zbraní do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, neboť se tím vlastně 
spolupodílejí na udržování konfliktu a prodlužování utrpení jemenského lidu;“ 

The Left, ECR:
§ 3
1. část celé znění kromě slov: „nekontrolované migrační toky“ a „k budování strategické 

nezávislosti a“
2. část „nekontrolované migrační toky“
3. část: „k budování strategické nezávislosti a“

12. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 
2020

Zpráva: Sven Mikser (A9-0265/2020)

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

§ 4 1 Verts/ALE JH - 128, 477, 76

§ 5 2 Verts/ALE JH - 128, 509, 44

§ 6 3 Verts/ALE JH - 132, 474, 75

20 The Left JH - 45, 621, 14§ 11

33 S&D JH - 279, 387, 15



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_CS.docx 21 PE 665.251

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

§ 25 28 ID JH - 90, 582, 7

§ 26 4 Verts/ALE JH - 180, 410, 89

5 Verts/ALE JH - 94, 529, 57§ 28

34 S&D JH + 405, 242, 34

6 Verts/ALE JH - 113, 494, 70§ 31

35 S&D JH - 155, 484, 42

za § 31 7 Verts/ALE JH - 98, 491, 91

§ 32 8 Verts/ALE JH + 366, 276, 38

§ 33 9 Verts/ALE JH + 487, 178, 15

§ 38 36 S&D JH + 297, 264, 119

§ 39 21 The Left JH - 67, 585, 28

22Z The Left JH - 79, 493, 108

29 ID JH - 65, 537, 77

§ 41

10 Verts/ALE JH - 91, 500, 90

§ 44 11Z=
23Z=

Verts/ALE
The Left

JH - 147, 477, 57

24 The Left JH - 88, 514, 79

12 Verts/ALE JH - 143, 518, 20

§ 45

37 S&D JH + 421, 162, 98
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 46 13 Verts/ALE JH - 164, 465, 52

§ 50 38 S&D JH - 183, 403, 93

§ 54 39 S&D JH + 561, 7, 113

§ 59 40 S&D JH - 287, 375, 19

§ 61 25 The Left JH - 68, 559, 53

§ 62 14 Verts/ALE JH - 120, 524, 37

15Z Verts/ALE JH - 172, 373, 135§ 64

41 S&D JH - 225, 400, 55

§ 67 42 S&D JH - 252, 406, 23

§ 69 43 S&D JH - 289, 377, 15

§ 71 30Z ID JH - 88, 537, 54

16Z Verts/ALE JH - 175, 473, 33

31 ID JH - 65, 575, 38

§ 72

44 S&D JH + 433, 232, 16

32 ID JH - 92, 540, 47§ 73

17 Verts/ALE JH - 126, 478, 76

§ 79 26 The Left JH - 123, 520, 37

§ 87 18 Verts/ALE JH - 188, 472, 20

§ 88 45 S&D JH - 288, 376, 17

19 Verts/ALE JH - 294, 365, 22§ 89

§ původní znění JH + 537, 105, 39

za § 89 46 S&D JH - 296, 369, 16

§ 92 27 The Left JH - 47, 625, 9

návrh usnesení (celé znění) JH + 387, 180, 119

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: § 89
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13. Lidská práva a demokracie ve světě a politika EU v této oblasti – výroční zpráva 
za rok 2019

Zpráva: Isabel Santos (A9-0259/2020)

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

za § 2 1 The Left JH - 106, 559, 16

§ 6 2 The Left JH - 281, 338, 63

dílč.

1/JH + 617, 12, 52

§ 7 § původní znění

2/JH + 499, 68, 113

dílč.

1/JH + 668, 4, 9

§ 9 § původní znění

2/JH + 530, 109, 42

dílč.

1/JH + 594, 14, 73

§ 12 § původní znění

2/JH + 340, 323, 17

§ 13 10 ID JH - 104, 533, 42

dílč.

1/JH + 636, 2, 43

§ 14 § původní znění

2/JH + 471, 191, 20

§ 16 20 PPE JH + 355, 314, 12

za § 20 11 ID JH - 106, 553, 21

§ 22 12 ID JH - 99, 554, 26

dílč.

1/JH + 590, 26, 65

§ 26 § původní znění

2/JH + 470, 100, 110
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 26 21 PPE JH + 378, 258, 46

za § 27 24 poslanci JH - 142, 429, 87

§ 28 13 ID JH - 112, 529, 39

§ 29 14 ID JH - 118, 515, 47

za § 29 15 ID JH - 164, 490, 23

16 ID JH - 149, 508, 23

dílč.

1/JH + 554, 88, 40

§ 33

§ původní znění

2/JH + 451, 215, 16

dílč.

1/JH + 653, 3, 26

§ 42 § původní znění

2/JH + 363, 263, 56

dílč.

1/JH + 589, 49, 43

§ 52 § původní znění

2/JH + 538, 85, 59

§ 60 § původní znění JH + 571, 15, 91

5 S&D JH - 269, 367, 46

dílč.

1/JH + 564, 75, 43

2/JH + 351, 304, 27

§ 67

§ původní znění

3/JH + 464, 203, 15

3 The Left JH - 137, 506, 39

dílč.

1/JH + 584, 62, 36

§ 68

§ původní znění

2/JH + 670, 4, 8
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 609, 20, 52

§ 77 § původní znění

2/JH + 490, 105, 84

dílč.

1/JH + 492, 88, 98

2/JH + 649, 8, 23

§ 78 § původní znění

3/JH + 494, 88, 97

6 S&D JH + 529, 60, 93

dílč.

1/JH ↓

§ 79

§ původní znění

2/JH ↓

dílč.

1/JH + 579, 43, 59

§ 80 § původní znění

2/JH + 483, 100, 97

dílč.

1/JH + 574, 41, 65

§ 84 § původní znění

2/JH + 521, 93, 66

§ 87 22 PPE JH - 328, 342, 11

17 ID JH - 108, 519, 51§ 103

23 PPE JH + 355, 304, 21

za § 103 9 ECR JH + 357, 309, 14

dílč.

1/JH + 623, 9, 47

§ 104 § původní znění

2/JH + 481, 111, 85

dílč.§ 124 § původní znění

1/JH + 526, 114, 40
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 350, 311, 20

§ 127 § původní znění JH + 359, 283, 39

dílč.

1/JH + 609, 7, 65

§ 129 § původní znění

2/JH + 380, 246, 54

dílč.

1/JH + 587, 60, 34

§ 130 § původní znění

2/JH + 518, 104, 59

za § 132 18 ID JH - 128, 532, 19

práv. východ. 41 4 S&D JH + 528, 53, 100

za odův. B 8 ECR JH + 346, 313, 21

odův. H 19 PPE JH + 376, 295, 10

návrh usnesení (celé znění) JH + 459, 62, 163

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 26, 60, 78, 79, 84, 127
The Left: § 33

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 14
1. část „vyjadřuje značné znepokojení nad odlesňováním, nezákonnou těžbou a výrobou 

nelegálních drog, zejména v Amazonii v roce 2019, neboť lesy přispívají ke 
zmírňování změny klimatu tím, že absorbují a ukládají oxid uhličitý; zdůrazňuje, že 
původní obyvatelé jsou často prvními oběťmi odlesňování, které kromě jiných práv 
ohrožuje jejich práva k půdě a přístup k životně důležitým zdrojům; v této 
souvislosti zdůrazňuje jejich právo určit a stanovit priority a strategie pro svůj 
vlastní rozvoj a využívání své půdy, území a dalších zdrojů; zdůrazňuje, že 
beztrestnost porušování práv původních obyvatel je hnací silou odlesňování, a proto 
považuje za zásadní, aby za tato porušování práv byla vyvozena odpovědnost; 
konstatuje, že nezákonné využívání přírodních zdrojů může vést k závažným 
negativním dopadům na sociální, hospodářská, kulturní, občanská a politická práva 
místních komunit,“

2. část „včetně základního práva lidí na sebeurčení a zásady trvalé svrchovanosti nad svými 
přírodními zdroji;“
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§ 42
1. část „žádá EU, aby posuzovala veškeré porušování předpisů v souvislosti s unijní 

politikou, projekty a financováním ve třetích zemích s mimořádnou pečlivostí a aby 
mu předcházela,“

2. část „mimo jiné tím, že vytvoří mechanismy pro podávání stížností ze strany jednotlivců 
i skupin, jejichž práva mohla být v důsledku činnosti EU v těchto zemích porušena;“

§ 124
1. část „požaduje vytvoření povinného nástroje EU pro náležitou péči v oblasti lidských 

práv a životního prostředí, který bude vyžadovat, aby se společnosti aktivně podílely 
na určování, posuzování, zmírňování, prevenci a oznamování veškerých 
nepříznivých dopadů jejich podniků a dodavatelských řetězců na lidská práva, bude 
se vztahovat na právnické osoby, ředitele a vedoucí pracovníky v případě porušení 
lidských práv a poskytne obětem přístup ke spravedlnosti a nápravě; vítá oznámení, 
že návrh Komise bude zahrnovat systém odpovědnosti;“

2. část „vyzývá Komisi, aby zvážila, že přezkoumá možnosti zařadit do návrhu další druhy 
odpovědnosti, včetně trestní odpovědnosti za závažnější případy porušení;“

The Left:
§ 52
1. část celé znění kromě slov: „a vojenským operacím“
2. část tato slova

§ 67
1. část celé znění kromě slov: „tzv. Magnitského zákona EU“ a „a znovu potvrzuje, že je 

důležité, aby Evropská unie účinným způsobem prosazovala sankce v oblasti 
lidských práv, a uplatňovala proto hlasování kvalifikovanou většinou;“

2. část „tzv. Magnitského zákona EU“
3. část: „a znovu potvrzuje, že je důležité, aby Evropská unie účinným způsobem 

prosazovala sankce v oblasti lidských práv, a uplatňovala proto hlasování 
kvalifikovanou většinou;“

§ 68
1. část „domnívá se, že celosvětová pandemie onemocnění COVID-19 by neměla sloužit 

jako záminka k oslabování sankčních režimů;“
2. část „zdůrazňuje však, že sankce by neměly bránit poskytování humanitární pomoci, 

včetně lékařské pomoci, v souladu s mezinárodním humanitárním právem;“

ECR:
§ 7
1. část „připomíná, že při řešení pandemie COVID-19 musí státy zajistit, aby jejich reakce 

zahrnovaly genderově citlivý a průřezový přístup s cílem zaručit všem ženám a 
dívkám právo na život bez diskriminace a násilí“

2. část „a přístup k základním službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, které 
potřebují;

§ 9
1. část celé znění kromě slov: „pohlavní identity, vyjádření pohlavní identity a pohlavních 

znaků;“
2. část tato slova
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§ 26
1. část celé znění kromě slov: „včetně všech pokusů o omezení stávajících nároků a 

ochrany v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“, „bezpečnému a 
zákonnému umělému přerušení těhotenství“ a „jakož i donucovací sexuální a 
reprodukční zdravotní praktiky, které nerespektují svobodný a informovaný souhlas 
ženy“

2. část tato slova

§ 33
1. část celé znění kromě slov: „že budou v Radě používat pravidlo hlasování 

kvalifikovanou většinou“
2. část tato slova

§ 77
1. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby soudržným způsobem prováděly strategii pro 

rovnost žen a mužů, a to jak v rámci EU, tak mimo ni,“
2. část „a aby přijímaly efektivní a konkrétní opatření v boji proti odmítavému postoji vůči 

právům žen, rovnosti žen a mužů a sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům;“

§ 78
1. část „připomíná, že sexuální a reprodukční zdraví a práva a přiměřená sexuální výchova 

jsou lidskými právy;“
2. část „vyzývá EU a členské státy, aby znovu potvrdily nezcizitelné právo žen na tělesnou 

integritu, důstojnost a samostatné rozhodování a aby prosazovaly univerzálnost a 
nedělitelnost všech lidských práv za všech okolností a bránily a podporovaly 
zejména ta, která jsou nejvíce ohrožena,“

3. část: „jako sexuální a reprodukční zdraví a práva;“

§ 79
1. část celé znění kromě slov: „silné závazky a opatření v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a práv“ a „prosazovat sexuální a reprodukční zdraví a práva 
žen“

2. část tato slova

§ 80
1. část celé znění kromě slov: „a sexuální a reprodukční zdraví a práva“ a „prostřednictvím 

souvisejících intervencí v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv a HIV“
2. část tato slova

§ 84
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá EU a všechny její členské státy, které tak dosud 

neučinily, aby co nejdříve ratifikovaly a provedly Istanbulskou úmluvu;“
2. část tato slova

§ 104
1. část celé znění kromě slov: „včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv LGBTI 

osob“
2. část tato slova
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§ 129
1. část celé znění kromě slov: „opět vyzývá EU, aby urychleně vypracovala právně závazný 

rámec pro používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi s cílem zajistit, aby 
se členské státy v souladu se svými právními závazky nedopouštěly nezákonného 
cíleného zabíjení ani takovéto zabíjení neumožňovaly třetím státům;“

2. část tato slova

§ 130
1. část celé znění kromě slov: „poskytnou jednoznačný výklad, pokud jde o vhodné 

a dostupné legální cesty pro migraci;“
2. část tato slova

PPE, ECR:
§ 12
1. část „zdůrazňuje, že biologická rozmanitost a lidská práva jsou vzájemně provázané a 

navzájem závislé, a připomíná, že státy mají povinnost chránit biologickou 
rozmanitost, na níž tato práva závisí, a to zajištěním účasti občanů na rozhodování o 
biologické rozmanitosti a umožněním přístupu k účinným opravným prostředkům v 
případě ztráty a degradace biologické rozmanitosti; vyjadřuje podporu vznikajícímu 
normativnímu úsilí na mezinárodní úrovni v souvislosti s trestnými činy v oblasti 
životního prostředí;“

2. část „v tomto ohledu vybízí EU a členské státy, aby prosazovaly uznání ekocidy jako 
mezinárodního zločinu podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;“

Různé
Pozměňovací návrh 7 byl zrušen.
Raffaele Fitto (skupina ECR) rovněž podpořil pn. 24.

14. FEAD: zvláštní opatření reagující na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I

Zpráva: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 14 výbor JH + 649, 7, 31
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15. Konektivita a vztahy mezi EU a Asií

Zpráva: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

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

za § 57 1 zpravodaj JH + 601, 16, 72

návrh usnesení (celé znění) JH + 526, 43, 119

16. Opatření na podporu obnovy populací nad úroveň maximálního udržitelného 
výnosu

Zpráva: Caroline Roose (A9-0264/2020)

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

§ 8 4 poslanci JH - 262, 371, 55

§ 20 5 poslanci JH + 346, 304, 38

za § 20 6 poslanci JH + 325, 318, 44

§ 21 7 poslanci JH + 443, 230, 16

za § 40 1 poslanci JH - 253, 408, 28

za § 41 2 poslanci JH - 205, 359, 123

za odův. M 3 poslanci JH + 341, 247, 101

dílč.

1/JH + 370, 288, 30

odův. P § původní 
znění

2/JH + 329, 317, 43

návrh usnesení (celé znění) JH + 362, 248, 71
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Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
odův. P
1. část „vzhledem k tomu, že IUCN vyzývá k tomu, aby bylo alespoň 30 % všech mořských 

stanovišť do roku 2020 přeměněno na síť vysoce chráněných mořských oblastí, a to 
vedle jiných účinných opatření na ochranu jednotlivých území, s cílem dosáhnout 
toho, aby alespoň na 30 % plochy oceánu neprobíhal žádný výlov ani těžební 
aktivita,“

2. část „aniž by byly zohledněny socioekonomické důsledky;“

17. Zatčení Alexeje Navalného

Návrhy usnesení: B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, 
B9-0094/2021, B9-0095/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0090/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

dílč.

1/JH + 609, 51, 22

2/JH + 564, 58, 59

§ 11 § původní znění

3/JH + 449, 136, 95

návrh usnesení (celé znění) JH + 581, 50, 44

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0090/2021 S&D JH ↓

B9-0091/2021 The Left JH ↓

B9-0092/2021 ECR JH ↓

B9-0093/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0094/2021 Renew JH ↓

B9-0095/2021 PPE JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
S&D: § 11
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Žádosti o dílčí hlasování
PPE, S&D, ID:
§ 11
1. část „vyzývá EU a její členské státy, aby vypracovaly novou strategii vztahů EU s 

Ruskem, jejímž jádrem by byla podpora občanské společnosti v zájmu rozvoje 
demokratických hodnot, právního sttu, základních svobod a lidských práv;“

2. část „vyzývá EU a její členské státy, aby kriticky přehodnotily spolupráci s Ruskem na 
různých zahraničněpolitických platformách a projektech, “

3. část: „jako je Nord Stream 2, jehož výstavbu musí EU okamžitě zastavit;“

18. Aktuální vývoj situace ohledně Národního shromáždění ve Venezuele

Návrhy usnesení: B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, 
B9-0065/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0056/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § původní znění JH + 367, 269, 51

1 The Left JH - 38, 598, 51

2 The Left JH - 152, 491, 43

3 The Left JH - 110, 527, 49

4 The Left JH - 70, 595, 22

za § 1

7 The Left JH - 39, 555, 93

§ 2 § původní znění JH + 511, 47, 128

za § 2 8 The Left JH - 40, 605, 42

§ 3 § původní znění JH + 609, 34, 44

za § 3 9 The Left JH - 286, 367, 33

§ 4 § původní znění JH + 650, 15, 22

za § 4 10 The Left JH - 40, 524, 122

za § 5 11 The Left JH - 44, 527, 116

§ 11 § původní znění JH + 612, 25, 50

za odův. A 5 The Left JH - 41, 605, 41

za odův. B 6 The Left JH - 174, 398, 115
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení (celé znění) JH + 391, 114, 177

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0056/2021 PPE JH ↓

B9-0060/2021 The Left JH ↓

B9-0062/2021 S&D JH ↓

B9-0064/2021 ECR JH ↓

B9-0065/2021 Renew JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
S&D: § 1, 2, 3, 4, 11

19. Důstojné a dostupné bydlení pro všechny

Zpráva: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

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

alternativní návrh 
usnesení

1 ID JH - 87, 587, 11

dílč.

1/JH + 397, 274, 15

§ 1 § původní znění

2/JH + 554, 109, 24

dílč.

1/JH + 556, 79, 52

§ 2 § původní znění

2/JH + 418, 180, 89

dílč.

1/JH + 596, 24, 67

§ 6 § původní znění

2/JH + 367, 200, 120
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 544, 25, 118

§ 8 § původní znění

2/JH + 355, 286, 46

dílč.

1/JH + 523, 126, 38

§ 29 § původní znění

2/JH - 263, 382, 42

dílč.

1/JH + 523, 150, 14

2/JH + 420, 204, 63

§ 34 § původní znění

3/JH - 302, 375, 9

§ 35 2 poslanci JH - 273, 393, 19

dílč.

1/JH + 569, 29, 89

§ 40 § původní znění

2/JH - 316, 358, 13

za § 43 3 poslanci JH - 214, 392, 81

dílč.

1/JH + 368, 290, 29

2/JH - 260, 413, 14

3/JH + 647, 27, 13

§ 45 § původní znění

4/JH + 419, 257, 11

dílč.

1/JH + 565, 73, 49

§ 47 § původní znění

2/JH - 271, 347, 69

dílč.

1/JH + 583, 28, 76

§ 51 § původní znění

2/JH + 316, 305, 66
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 591, 57, 37

§ 53 § původní znění

2/JH + 439, 225, 22

dílč.

1/JH + 559, 33, 95

odův. AW § původní znění

2/JH - 287, 358, 42

návrh usnesení (výbor EMPL)
(celé znění)

JH + 352, 179, 152

Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 1
1. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby bylo právo na vyhovující bydlení 

uznáno prostřednictvím platných evropských a vnitrostátních právních předpisů 
za základní lidské právo, které by bylo možné prosazovat;“

2. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily rovný přístup všech občanů k 
důstojnému bydlení, včetně čisté a kvalitní pitné vody, odpovídajícího 
a spravedlivého systému sanitárních a hygienických zařízení, napojení na vodovodní 
a kanalizační síť, kvalitního vnitřního prostředí a cenově dostupné, spolehlivé a 
udržitelné energie pro všechny, což přispěje k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách, zajistí lidská práva členů znevýhodněných domácností a podpoří 
nejzranitelnější skupiny s cílem chránit jejich zdraví a dobré životní podmínky;“

§ 2
1. část celé znění kromě slov: „odsuzuje obcházení moratoria nepřipojením k vytápění 

v podzimním období, čímž se toto moratorium stává neúčinným;“
2. část tato slova

§ 6
1. část „vítá, že Komise v rámci této iniciativy podporuje finanční řešení pro nízkopříjmové 

domácnosti; vítá model nákladové neutrality bydlení (zahrnující nájmy, náklady 
na energii a provoz a místní daně),“

2. část „neboť kombinuje sociální a klimatické cíle a brání vystěhování nájemníků v 
důsledku rozsáhlé renovace, čímž zajišťuje, aby bylo zvýšení nájmu plně vyváženo 
úsporami energie; trvá na tom, že je nutné chránit nájemníky před vystěhováním 
během renovace domů či bytů;“

§ 8
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá členské státy, aby ve svém plánu obnovy a odolnosti 

upřednostňovaly renovace, tak aby přispíval k důkladné renovaci alespoň 3 % 
evropského fondu budov ročně;“

2. část tato slova
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§ 29
1. část „varuje, že má-li být jakékoli vystěhování v souladu s mezinárodním právem v 

oblasti lidských práv, musí být splněna řada kritérií, včetně smysluplného zapojení 
dotyčných osob, prozkoumání všech schůdných alternativ, přemístění do 
odpovídajícího bydlení, na němž se dotyčné domácnosti dohodnou, aby nikdo nebyl 
zbaven domova, a včetně přístupu k soudům, s cílem zajistit procesní spravedlnost 
a dodržování všech lidských práv; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že v 
případech, kdy tato kritéria nebudou splněna, bude vystěhování považováno za 
nucené a bude představovat porušení práva na bydlení; požaduje, aby nucené 
vystěhování, jak je definováno v mezinárodním právu v oblasti lidských práv, bylo 
zakázáno za všech okolností,“

2. část „bez ohledu na to, zda jsou postižené osoby vlastníky nebo nájemci, a aby oběti 
nuceného vystěhování obdržely odpovídající odškodnění a nápravu a získaly přístup 
k bydlení nebo případně k úrodné půdě;“

§ 34
1. část celé znění kromě slov: „naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechna 

doporučení pro jednotlivé země pozitivně přispívala k dodržování zásad evropského 
pilíře sociálních práv, stejně jako k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
a cílů EU v oblasti klimatu, jak jsou definovány v Zelené dohodě;“ a 
„financializace“

2. část „naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechna doporučení pro jednotlivé země 
pozitivně přispívala k dodržování zásad evropského pilíře sociálních práv, stejně 
jako k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a cílů EU v oblasti klimatu, 
jak jsou definovány v Zelené dohodě;“

3. část: „financializace“

§ 40
1. část celé znění kromě slov: „aby zajistily ochranu před výpovědí z bytu tím, že budou 

jako standardní možnost upřednostňovat dlouhodobé nájemní smlouvy, a to“ a „a 
regulace nájemného, která by v případě nutnosti upravila výši nájmu, tak aby bylo 
bydlení pro každého cenově dostupné,“

2. část tato slova

§ 45
1. část „se znepokojením bere na vědomí zvýšenou financializaci trhu s bydlením, zejména 

ve městech, v jejímž rámci investoři považují bydlení spíše než za lidské právo za 
obchodovatelné aktivum; vyzývá Komisi, aby posoudila příspěvek politiky a 
regulací EU k financializaci trhu s bydlením a schopnost státních a místních orgánů 
zajistit právo na bydlení“

2. část „a aby případně do poloviny roku 2021 předložila legislativní návrhy, které by této 
financializaci čelily;“

3. část: „vyzývá členské státy a místní orgány, aby zavedly vhodná opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a politiku zvýhodňující dlouhodobé investice do trhu s 
bydlením a aby vypracovaly politiku územního plánování ve městech a na venkově, 
která by podporovala cenově dostupné bydlení, sociální rozmanitost a sociální 
soudržnost;“ kromě slov: „aby zavedly vhodná opatření pro boj proti spekulativním 
investicím“

4. část: tato slova

§ 47
1. část celé znění kromě slov: „a aby zavedly zákaz vystěhování nájemníků a vlastníků 

nemovitostí bez poskytnutí náhradního bydlení;“
2. část tato slova
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§ 51
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá v tomto ohledu k reformě rámce pro správu 

ekonomických záležitostí, která by členským státům umožnila realizaci potřebných 
ekologických a sociálních veřejných investic, včetně investic souvisejících s 
rozvojem a zlepšováním sociálního, veřejného, cenově dostupného a energeticky 
účinného bydlení;“

2. část tato slova

§ 53
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá v tomto ohledu k investování prostřednictvím 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou transformaci, 
fondu InvestEU, fondu ESF+, programu Horizont Evropa a nástroje Next Generation 
EU, a zejména prostřednictvím nástroje na podporu oživení a odolnosti, investiční 
iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII) a investiční iniciativy pro reakci na 
koronavirus plus (CRII+); vyzývá k zajištění větší součinnosti mezi těmito nástroji;“

2. část tato slova

odův. AW
1. část celé znění kromě slov: „vlivem vytváření lukrativních čtvrtí pro bohaté, využívání 

bytů pro účely cestovního ruchu a financializace trhů s bydlením“
2. část tato slova

20. Právo odpojit se

Zpráva: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) (pro přijetí návrhu usnesení se vyžaduje většina hlasů 
všech poslanců Parlamentu)

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

2 S&D JH + 453, 169, 61

dílč.

1/JH ↓

§ 13

§ původní znění

2/JH ↓

§ 14 § původní znění JH + 492, 151, 43

§ 15 § původní znění JH + 503, 136, 48

dílč.

1/JH + 672, 7, 8

§ 19 § původní znění

2/JH + 568, 108, 11
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 26 § původní znění JH + 485, 145, 57

dílč.

1/JH + 668, 10, 9

2/JH + 511, 99, 77

odův. H § původní znění

3/JH + 514, 168, 5

za odův. K 1 ID JH - 161, 518, 6

návrh usnesení (celé znění) JH + 472, 126, 83

Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 14, 15, 26

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
odův. H
1. část celé znění kromě slov: „je základním právem“ a „na úrovni Unie“
2. část „je základním právem“
3. část: „na úrovni Unie“

§ 13
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá Komisi, aby na základě důkladného posouzení, 

řádného hodnocení a konzultací s členskými státy a se sociálními partnery předložila 
návrh směrnice Unie o minimálních normách a podmínkách s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli své právo odpojit se účinně uplatňovat, a upravit využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů k pracovním účelům, přičemž zohlední 
rámcovou dohodu evropských sociálních partnerů o digitalizaci, jejíž součástí jsou 
ustanovení o připojení se a odpojení se;“

2. část tato slova

§ 19
1. část celé znění kromě slova: „Komise“
2. část toto slovo
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21. Reforma unijního seznamu daňových rájů

Návrh usnesení: B9-0052/2021

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

Návrh usnesení B9-0052/2021 
(výbor ECON, podvýbor FISC)

§ 2 9 The Left JH - 197, 482, 8

1 S&D, 
Verts/ALE

JH + 443, 184, 59§ 3

10 The Left JH - 175, 476, 35

§ 4 11 The Left JH - 211, 466, 10

§ 8 12 The Left JH - 124, 554, 9

13 The Left JH - 304, 343, 40

dílč.

1/JH + 616, 26, 45

§ 9

§ původní znění

2/JH + 425, 216, 46

§ 10 § původní znění JH + 376, 260, 51

2 S&D, 
Verts/ALE

JH + 366, 265, 56

dílč.

1/JH ↓

§ 13

§ původní znění

2/JH ↓

§ 14 14 The Left JH - 199, 414, 74

15 The Left JH - 243, 349, 95

dílč.

1/JH + 671, 8, 8

§ 15

§ původní znění

2/JH + 639, 40, 8
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 20 16 The Left JH + 354, 268, 65

§ 21 3 S&D, 
Verts/ALE

JH + 371, 284, 32

dílč.

1/JH + 677, 2, 8

§ 24 § původní znění

2/JH + 634, 35, 18

§ 27 17 The Left JH - 231, 340, 116

práv. východ. 15 § původní znění JH + 594, 37, 56

4 The Left JH + 393, 245, 49odův. A

5 The Left JH - 304, 341, 42

za odův. A 6 The Left JH - 146, 471, 70

za odův. C 7 The Left JH + 336, 334, 17

za odův. G 8 The Left JH - 307, 338, 42

návrh usnesení (celé znění) JH + 587, 50, 46

Žádosti o oddělené hlasování
Renew, PPE, ID: § 10
ECR: práv. východ. 15; § 9, 10

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 15
1. část „konstatuje, že některé z nejškodlivějších třetích jurisdikcí, včetně Kajmanských 

ostrovů a Bermud, byly ze seznamu odstraněny poté, co zavedly zcela minimální 
kritéria pro ekonomickou podstatu a slabá donucovací opatření; zdůrazňuje, že 
taková rozhodnutí mohou vyvolat otázky týkající se pravosti konkrétních činností a 
nestrannosti rozhodovacího procesu a podkopávat důvěru veřejnosti; vyzývá k 
posílení kritérií prověřování, včetně požadavků na ekonomickou podstatu v souladu 
s přístupem na základě vzorce, stejně jako požadavků na přiměřenost a jejich 
monitorování s cílem zvýšit účinnost seznamu a jeho schopnost reagovat na nové 
výzvy, které přináší digitalizace hospodářství; vyzývá Radu, aby do samostatného 
kritéria zahrnula, aby třetí jurisdikce se sazbou daně z příjmu právnických osob ve 
výši 0 % nebo bez daní ze zisků společností byly automaticky zařazovány na 
seznam; se znepokojením konstatuje, že třetí země mohou zrušit daňové režimy, 
které jsou v rozporu s právními předpisy, a nahradit je novými, jež budou pro EU 
potenciálně škodlivé;“

2. část „připomíná, že pro monitorování požadavků na ekonomickou podstatu je důležité 
veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí;“
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§ 24
1. část „žádá, aby pravidla státní podpory a podpůrné programy členských států zajišťovaly, 

aby podniky s hospodářskými vazbami na nespolupracující jurisdikce, jako jsou 
subjekty usazené v těchto jurisdikcích pro daňové účely, nebyly způsobilé pro 
čerpání podpory; zdůrazňuje, že toto je důležité v souvislosti s vnitroevropskou 
solidaritou a budováním důvěry mezi členskými státy;“

2. část „připomíná, že k realizaci uvedeného účelu je nezbytná transparentnost pomocí 
veřejného podávání zpráv podle jednotlivých zemí za všechna odvětví; vyzývá 
Radu, aby urychleně uzavřela debatu a přijala svůj obecný přístup k legislativnímu 
návrhu;“

PPE:
§ 9
1. část celé znění kromě slov: „a v mezidobí považovaly tyto členské státy za daňové ráje 

EU“
2. část tato slova

§ 13
1. část „domnívá se, že kritérium spravedlivého zdanění by se nemělo omezovat na 

preferenční povahu daňových opatření, ale mělo by řešit daňové výjimky a nesoulad 
v převodních cenách; připomíná, že současný proces zařazování třetích zemí na 
seznam nezahrnuje samostatné kritérium týkající se 0 % nebo velmi nízkých 
daňových sazeb;“

2. část „vyzývá Komisi a Skupinu pro kodex chování, aby do posuzování zahrnuly daňová 
opatření vedoucí k nízké úrovni zdanění v souladu s probíhajícím jednáním o 
druhém pilíři inkluzivního rámce OECD/G20, zejména pokud jde o minimální 
zdanění; vyzývá Komisi a Radu, aby navrhly minimální účinnou míru zdanění, která 
by představovala samostatné kritérium pro seznam EU;“

22. Zmírňování následků zemětřesení v Chorvatsku

Návrhy usnesení: B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, 
B9-0063/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0057/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

návrh usnesení (celé znění) JH + 677, 5, 1

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0057/2021 S&D JH ↓

B9-0058/2021 PPE JH ↓

B9-0059/2021 The Left JH ↓

B9-0061/2021 Verts/ALE JH ↓
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

B9-0063/2021 Renew, 
poslanci

JH ↓

Různé
Mislav Kolakušić a Ivan Vilibor Sinčić rovněž podpořili společný návrh usnesení RC-B9-0057/2021.

23. Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období

Zpráva: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

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

dílč.

1/JH + 526, 105, 56

§ 6 § původní znění

2/JH + 475, 174, 38

§ 7 4 zpravodajka JH + 444, 189, 55

§ 8 5 zpravodajka JH + 627, 48, 13

§ 10 § původní znění JH + 484, 139, 63

6 zpravodajka JH + 530, 76, 80

dílč.

1/JH ↓

2/JH ↓

§ 12

§ původní znění

3/JH ↓

§ 15 11 poslanci JH + 529, 82, 75

7 zpravodajka JH + 483, 84, 118

dílč.

1/JH ↓

§ 20

§ původní znění

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

§ 31 8 zpravodajka JH + 532, 50, 106

§ 37 9 zpravodajka JH + 646, 26, 16

§ 43 10 zpravodajka JH + 668, 6, 14

dílč.

1/JH + 554, 52, 82

§ 47 § původní znění

2/JH + 490, 146, 51

dílč.

1/JH + 664, 8, 16

§ 49 § původní znění

2/JH + 497, 128, 62

dílč.

1/JH + 574, 37, 77

§ 50 § původní znění

2/JH + 494, 132, 61

dílč.

1/JH + 539, 75, 72

§ 53 § původní znění

2/JH + 482, 151, 54

odův. C 1 zpravodajka JH + 631, 39, 17

dílč.

1/JH + 616, 16, 54

2/JH + 463, 128, 93

odův. D § původní znění

3/JH + 461, 139, 84

odův. J 2 zpravodajka JH + 615, 58, 14

odův. K 3 zpravodajka JH + 666, 6, 15

návrh usnesení (celé znění) JH + 485, 86, 108

Žádosti o oddělené hlasování
poslanci: § 10
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Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
odův. D
1. část celé znění kromě slov: „byly učiněny určité právní pokusy omezit právo na bezpečné 

a zákonné přerušení těhotenství;“ a „dostupnost antikoncepce, bezpečné potraty a 
služby in vitro“

2. část „byly učiněny určité právní pokusy omezit právo na bezpečné a zákonné přerušení 
těhotenství;“

3. část: “dostupnost antikoncepce, bezpečné potraty a služby in vitro“

§ 6
1. část celé znění kromě slov: „vítá záměr Komise usilovat o přijetí návrhu směrnice o 

zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy správní rady společností 
kótovaných na burzách a souvisejících opatřeních (tzv. směrnice o zastoupení žen v 
řídících a dozorčích orgánech) ze 14. listopadu 2012, a naléhavě vyzývá Radu, aby 
jej odblokovala;“

2. část tato slova

§ 12
1. část celé znění kromě slov: „včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;“ a „např. v 

oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, jako nedílné součásti zdraví a 
zásadního aspektu dobrých životních podmínek obyvatel a pokroku v oblasti 
rovnosti žen a mužů;“

2. část „včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;“
3. část: „např. v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, jako nedílné součásti 

zdraví a zásadního aspektu dobrých životních podmínek obyvatel a pokroku v 
oblasti rovnosti žen a mužů;“

§ 20
1. část celé znění kromě slov: „a v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práva“
2. část tato slova

§ 47
1. část celé znění kromě slov: „schválily a prováděly směrnici proti diskriminaci a“
2. část tato slova

§ 49
1. část celé znění kromě slov: „včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“
2. část tato slova

§ 50
1. část celé znění kromě slov: „včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“
2. část tato slova

§ 53
1. část celé znění kromě slov: „a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“
2. část tato slova
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24. Strategie EU pro rovnost žen a mužů

Zpráva: Maria Noichl (A9-0234/2020)

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

1 ID JH - 130, 535, 16alternativní návrh 
usnesení

10 ECR JH - 119, 547, 18

2 zpravodajka JH + 486, 134, 64

dílč.

1/JH ↓

§ 6

§ původní znění

2/JH ↓

§ 7 § původní znění JH + 482, 112, 88

dílč.

1/JH + 652, 18, 14

2/JH + 390, 113, 181

§ 11 § původní znění

3/JH + 372, 277, 34

dílč.

1/JH + 533, 38, 113

§ 17 § původní znění

2/JH + 465, 155, 64

dílč.

1/JH + 667, 6, 11

§ 21 § původní znění

2/JH + 504, 103, 76

dílč.

1/JH + 646, 23, 15

§ 22 § původní znění

2/JH + 520, 99, 63

§ 29 3 zpravodajka JH + 544, 116, 23

§ 33 4Z zpravodajka JH + 380, 278, 26

dílč.§ 35 § původní znění

1/JH + 546, 80, 57
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 374, 262, 47

dílč.

1/JH + 395, 247, 42

2/JH + 554, 74, 56

§ 41 § původní znění

3/JH + 512, 94, 76

§ 44 § původní znění JH + 470, 62, 149

dílč.

1/JH + 620, 15, 49

2/JH + 391, 77, 216

§ 45 § původní znění

3/JH + 388, 78, 218

dílč.

1/JH + 650, 28, 6

2/JH + 338, 266, 80

§ 50 § původní znění

3/JH + 429, 214, 41

5 zpravodajka JH + 359, 270, 55

dílč.

1/JH ↓

2/JH ↓

§ 53

§ původní znění

3/JH ↓

dílč.

1/JH + 577, 46, 61

§ 55 § původní znění

2/JH + 375, 242, 67

dílč.

1/JH + 613, 55, 16

2/JH + 324, 305, 55

§ 57 § původní znění

3/JH + 381, 197, 106
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 59 § původní znění JH + 369, 119, 195

dílč.

1/JH + 640, 29, 15

§ 60 § původní znění

2/JH + 453, 42, 189

dílč.

1/JH + 654, 21, 9

§ 67 § původní znění

2/JH + 323, 184, 177

dílč.

1/JH + 505, 120, 57

2/JH + 343, 293, 46

§ 79 § původní znění

3/JH + 338, 291, 53

dílč.

1/JH + 648, 23, 13

§ 80 § původní znění

2/JH + 601, 19, 64

§ 97 6 zpravodajka JH + 599, 68, 17

7 zpravodajka JH + 359, 283, 41

dílč.

1/JH ↓

§ 100

§ původní znění

2/JH ↓

§ 111 § původní znění JH + 481, 156, 45

dílč.

1/JH + 462, 162, 56

2/JH + 449, 165, 66

§ 114 § původní znění

3/JH + 463, 166, 53
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 117 8 zpravodajka JH + 540, 86, 57

§ 118 § původní znění JH + 277, 151, 254

9 zpravodajka JH + 362, 94, 227

dílč.

1/JH ↓

§ 122

§ původní znění

2/JH ↓

dílč.

1/JH + 537, 124, 21

odův. E § původní znění

2/JH + 480, 145, 57

dílč.

1/JH + 654, 12, 18

odův. F § původní znění

2/JH + 498, 123, 61

dílč.

1/JH + 647, 10, 27

odův. J § původní znění

2/JH + 601, 18, 65

dílč.

1/JH + 603, 46, 35

odův. K § původní znění

2/JH + 418, 100, 166

dílč.

1/JH + 538, 73, 73

odův. N § původní znění

2/JH + 466, 137, 80

dílč.

1/JH + 668, 11, 5

odův. R § původní znění

2/JH + 415, 182, 86

dílč.odův. W § původní znění

1/JH + 582, 67, 34
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 571, 63, 49

3/JH + 506, 113, 62

4/JH + 473, 132, 76

5/JH + 464, 146, 71

6/JH + 510, 90, 83

7/JH + 421, 194, 68

dílč.

1/JH + 596, 35, 53

odův. X § původní znění

2/JH + 495, 99, 89

dílč.

1/JH + 650, 16, 18

odův. AD § původní znění

2/JH + 540, 93, 51

návrh usnesení (výbor FEMM) (celé znění) JH + 464, 119, 93

Žádosti o oddělené hlasování
poslanci: § 7, 44, 59, 111, 118

Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 6
1. část celé znění kromě slova: „závazných“
2. část toto slovo

§ 11
1. část celé znění kromě slov: „a harmonizaci“ a „tím, že do svých příslušných právních 

předpisů zavedou nejambicióznější vnitrostátní opatření a postupy, které v 
současnosti platí v členských státech EU;“

2. část „a harmonizaci“
3. část: „tím, že do svých příslušných právních předpisů zavedou nejambicióznější 

vnitrostátní opatření a postupy, které v současnosti platí v členských státech EU;“

§ 17
1. část celé znění kromě slov: „a že maďarská vláda se nedávno rozhodla úmluvu 

neratifikovat“
2. část tato slova

§ 21
1. část celé znění kromě slov: „sexuální a reprodukční“
2. část tato slova
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§ 22
1. část celé znění kromě slov: „a vyzývá členské státy, aby přijaly úmluvu MOP č. 189 s 

cílem posílit práva pracovníků, zejména žen, v neformální ekonomice a zajistit, aby 
mechanismy podávání stížností byly nezávislé, důvěrné a přístupné pro všechny 
ženy bez jakékoli diskriminace a aby byla zavedena zvláštní opatření na ochranu 
stěžovatelek před odvetnými opatřeními a opakovanou viktimizací ze strany 
zaměstnavatele;“

2. část tato slova

§ 35
1. část „vítá celoevropskou komunikační kampaň zaměřenou na boj proti genderovým 

stereotypům a opatření k předcházení násilí zaměřená na muže, chlapce a různé 
projevy maskulinního chování;“

2. část „požaduje jasnější opatření zaměřená na destruktivní normy maskulinity, neboť 
genderové stereotypy jsou hlavní příčinou genderové nerovnosti a ovlivňují všechny 
oblasti společnosti;“

§ 41
1. část „vyzývá Komisi, aby předložila návrh evropské dohody v oblasti péče a zaujala 

komplexní přístup ke všem pečovatelským potřebám a službám a stanovila 
minimální normy a pokyny pro kvalitu péče během celého života, a to i pokud jde o 
děti, starší osoby a osoby s dlouhodobými potřebami;“

2. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly rozčleněné údaje o poskytování 
pečovatelských služeb; naléhavě vyzývá členské státy, aby urychleně a v plném 
rozsahu provedly a uplatňovaly směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, a zajistily tak spravedlivé rozdělení pracovního a rodinného života, a 
vyzývá je, aby šly nad rámec minimálních norem směrnice zavedením opatření, jako 
je plně placená dovolená, prosazování stejné úlohy mužů jako pečovatelů, čímž se 
vyřeší genderové stereotypy v oblasti využívání otcovské/mateřské dovolené, uznání 
úlohy neformálních pečovatelů tím, že se zajistí jejich přístup k sociálnímu 
zabezpečení a jejich právo na důchod, podpora služeb přizpůsobených konkrétním 
problémům a potřebám rodičů nebo rodinných příslušníků, kteří pečují o osoby se 
zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné osoby nebo seniory, a pružné 
uspořádání pracovní doby, jež není k újmě nebo na úkor mezd pracovníků a jejich 
přístupu k sociálním a pracovním právům a dávkám a které respektuje právo 
pracovníků odpojit se od pracovních povinností; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
každoročně podrobně a systematicky vyhodnocovala provádění směrnice o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým životem členskými státy;“ kromě slov: „a 
vyzývá je, aby šly nad rámec minimálních norem směrnice zavedením opatření, jako 
je plně placená dovolená, prosazování stejné úlohy mužů jako pečovatelů,“

3. část: tato slova

§ 45
1. část celé znění kromě slov: „a ke zvýšení důchodů a sociálních dávek“ a „což vyžaduje 

zvýšení důchodů a zachování a posílení veřejných, univerzálních a solidárních 
systémů sociálního zabezpečení, které zajistí jejich přerozdělování a spravedlivý a 
důstojný příjem po skončení pracovního života, a zaručení udržitelnosti veřejných 
systémů sociálního zabezpečení vytvářením pracovních míst s patřičnými právy a 
zlepšováním mezd;“

2. část „a ke zvýšení důchodů a sociálních dávek“
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3. část: „což vyžaduje zvýšení důchodů a zachování a posílení veřejných, univerzálních a 
solidárních systémů sociálního zabezpečení, které zajistí jejich přerozdělování a 
spravedlivý a důstojný příjem po skončení pracovního života, a zaručení 
udržitelnosti veřejných systémů sociálního zabezpečení vytvářením pracovních míst 
s patřičnými právy a zlepšováním mezd;“

§ 50
1. část „vítá rozhodnutí Rady aktivovat „obecnou únikovou doložku“ a vyzývá členské 

státy, aby investovaly do veřejných služeb, včetně bezplatné péče o děti a zdravotní 
péče, s cílem vytvořit nová kvalitní pracovní místa a zmírnit sociálně-ekonomický 
dopad krize;“ kromě slova: „bezplatné“

2. část toto slovo
3. část: „domnívá se, že úsporná opatření mají dlouhodobé negativní dopady, zejména na 

ženy, a nesmí být prosazována po skončení krize COVID-19;“

§ 53
1. část celé znění kromě slov: „závazná“ a „kterou lze definovat takto: „práce se považuje 

za rovnocennou, pokud po porovnání dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny nahodile, a s přihlédnutím k faktorům, jako jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřená pracovníkům a fyzická nebo duševní náročnost práce, je 
odvedená práce srovnatelná“;“

2. část „závazná“
3. část: „kterou lze definovat takto: „práce se považuje za rovnocennou, pokud po porovnání 

dvou skupin pracovníků, které nebyly vytvořeny nahodile, a s přihlédnutím 
k faktorům, jako jsou pracovní podmínky, míra odpovědnosti svěřená pracovníkům 
a fyzická nebo duševní náročnost práce, je odvedená práce srovnatelná“;“

§ 55
1. část celé znění kromě slov: „definice „práce stejné hodnoty“ ve všech profesních 

oblastech, která bude zahrnovat genderové hledisko“
2. část tato slova

§ 57
1. část „konstatuje, že daňová politika má na různé typy domácností rozdílné dopady;“
2. část „zdůrazňuje, že zásadní význam pro dosažení daňové spravedlnosti pro ženy může 

mít individuální zdanění; poukazuje na to, že určité formy zdanění mají negativní 
dopad na zaměstnanost žen a jejich ekonomickou nezávislost, a konstatuje, že 
daňové politiky by měly být optimalizovány, aby posílily pobídky pro účast žen na 
trhu práce; upozorňuje na možné negativní důsledky společného zdanění pro 
rozdílné důchody mužů a žen; zdůrazňuje, že daňové systémy by měly upustit od 
předpokladu, že domácnosti shromažďují a sdílejí své finanční prostředky rovným 
dílem;“

3. část: „zdůrazňuje dopad menstruační chudoby na mnoho evropských žen v důsledku 
nákladných menstruačních hygienických výrobků a jejich vysokého zdanění v 
mnoha členských státech, a proto naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly opatření 
proti této nepřímé daňové diskriminaci a menstruační chudobě;“

§ 60
1. část celé znění kromě slov: „mzdu a“
2. část tato slova

§ 67
1. část „konstatuje, že účast žen na trhu práce je nižší než účast mužů;“
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2. část „zdůrazňuje, že je důležité snížit zdanění příjmů, má-li se podpořit účast na trhu 
práce;“

§ 79
1. část „vítá podporu rovného zastoupení žen a mužů ve volených orgánech, jako je 

Evropský parlament; žádá zavedení závazných opatření, např. kvót, a zdůrazňuje, že 
Parlament v tomto ohledu musí sloužit jako vzor; dále vítá, že Komise oznámila, že 
hodlá jít příkladem při obsazování vedoucích pozic, a vyzývá ji, aby vypracovala 
strategie, které zaručí smysluplné zastoupení žen z různých prostředí v jejích 
rozhodovacích funkcích; bere na vědomí úsilí, které bylo v tomto ohledu vynaloženo 
pro sestavování současné Komise, a zdůrazňuje, že stejně ambiciózně musí jednat i 
Parlament;“ kromě slova: „závazných“

2. část toto slovo
3. část: „vyzývá členské státy, aby ve svých volebních systémech zavedly závazné kvóty s 

cílem zajistit rovné zastoupení žen a mužů v evropských i vnitrostátních 
parlamentech;“

§ 80
1. část „vítá závazek Komise podporovat účast žen jako voliček a kandidátek ve volbách do 

Evropského parlamentu v roce 2024;“
2. část „v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba revidovat volební zákon, aby bylo možné 

dočasně nahradit poslankyně a poslance Evropského parlamentu, kteří využívají 
svého práva na mateřskou, otcovskou nebo rodičovskou dovolenou; vyzývá Komisi, 
aby volební zákon odpovídajícím způsobem revidovala, a žádá Radu, aby tuto revizi 
schválila;“

§ 100
1. část „zdůrazňuje, že je třeba, aby byly v rámci příštího VFR, obzvláště v plánu Next 

Generation EU, navýšeny zdroje dostupné pro programy EU, které se věnují 
podpoře genderové rovnosti a práv žen, a žádá Komisi, aby zajistila, že součástí 
revidovaného návrhu příštího VFR bude ustanovení týkající se průřezového 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zintenzivnila úsilí o uplatňování genderového rozpočtování jako nedílné součásti 
rozpočtového procesu ve všech jeho fázích a rozpočtových položkách a aby 
vytvořila samostatné rozpočtové položky určené pro cílená opatření; zdůrazňuje, že 
by v souvislosti s každým novým opatřením, mechanismem nebo strategií mělo být 
vypracováno posouzení genderového dopadu;“

2. část „v této souvislosti vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly do odvětví 
pečovatelských služeb a přijaly Evropskou dohodu v oblasti péče, která by 
doplňovala Zelenou dohodu pro Evropu;“

§ 114
1. část celé znění kromě slov: „a zejména pokusy o další kriminalizaci potratů a omezení 

přístupu mladých lidí ke komplexní sexuální výchově v Polsku“ a „a také přijatou 
reformou, která útočí na práva transgenderových a intersexuálních osob v 
Maďarsku;“

2. část „a zejména pokusy o další kriminalizaci potratů a omezení přístupu mladých lidí ke 
komplexní sexuální výchově v Polsku“

3. část: „a také přijatou reformou, která útočí na práva transgenderových a intersexuálních 
osob v Maďarsku;“

§ 122
1. část celé znění kromě slov: „20 %“
2. část tato slova
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odův. E
1. část celé znění kromě slov: „sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a souvisejícím právům“
2. část tato slova

odův. F
1. část celé znění kromě slov: „zejména práva na sexuální a reprodukční zdraví“
2. část tato slova

odův. J
1. část „vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi představuje jednu z nejflagrantnějších 

forem porušování základních práv a lidské důstojnosti; vzhledem k tomu, že ženy a 
dívky tvoří 80 % registrovaných obětí obchodování s lidmi a 95 % registrovaných 
obětí obchodování za účelem sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že 
obchodování s lidmi tvoří stále větší součást organizované trestné činnosti, 
představuje určitou formu otroctví a porušení lidských práv a týká se především žen 
a dětí, zejména za účelem sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že trh s 
prostitucí napomáhá obchodování se ženami a dětmi a zhoršuje násilí páchané vůči 
nim;“

2. část „vzhledem k tomu, že členské státy musí své sociální a ekonomické politiky 
navrhovat tak, aby pomohly zranitelným ženám a dívkám opustit prostituci, mimo 
jiné zavedením zvláštních sociálních a ekonomických politik, které je mají 
podpořit;“

odův. K
1. část celé znění kromě slova: „prostituce“
2. část toto slovo

odův. N
1. část celé znění kromě slov: „a rovněž doplněny dalšími opatřeními“
2. část tato slova

odův. R
1. část celé znění kromě slov: „a vzhledem k tomu, že prodloužení mateřské dovolené s 

plnými právy a platem ve výši 100 % by mělo být realitou;“
2. část tato slova

bod odůvodnění W
1. část celé znění kromě slov: „informacím“, „a právům“, „a bezpečného a legálního 

přerušení těhotenství“, „práv“, „včetně odepření bezpečné a legální péče spojené s 
přerušením těhotenství“, „komplexní výchova v otázkách sexuality a vztahů“ a „o 
svém těle a“

2. část „informacím“
3. část: „a právům“
4. část: „a bezpečného a legálního přerušení těhotenství“
5. část: „Práv“ a včetně odepření bezpečné a legální péče spojené s přerušením těhotenství“
6. část: „komplexní výchova v otázkách sexuality a vztahů“
7. část: „o svém těle a“

odův. X
1. část celé znění kromě slov: „a souvisejícím právům“
2. část tato slova

odův. AD
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1. část celé znění kromě slov: „(včetně sexuální výchovy)“
2. část tato slova

25. Překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální 
ekonomice

Zpráva: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení (celé znění) JH + 598, 45, 40

26. Zásah proti demokratické opozici v Hongkongu

Návrhy usnesení: B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, 
B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0068/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

1 The Left JH - 53, 607, 18

2 The Left JH - 58, 560, 59

3 The Left JH - 22, 616, 40

za § 1

6 The Left JH - 29, 600, 49
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 2 7 The Left JH - 66, 595, 17

za § 3 8 The Left JH - 70, 557, 50

za § 4 9 The Left JH - 98, 464, 116

za § 5 10 The Left JH - 110, 540, 28

za odův. A 4 The Left JH - 32, 595, 51

za odův. B 5 The Left JH - 24, 606, 48

návrh usnesení (celé znění) JH + 597, 17, 61

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0066/2021 ID JH ↓

B9-0067/2021 The Left JH ↓

B9-0068/2021 Renew JH ↓

B9-0069/2021 ECR JH ↓

B9-0070/2021 S&D JH ↓

B9-0071/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0087/2021 PPE JH ↓

27. Situace v oblasti lidských práv v Turecku, zejména případ Selahattina Demirtaşe 
a dalších vězňů svědomí

Návrhy usnesení: B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, 
B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0072/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

3 PPE JH + 379, 205, 102za § 9

4 ID JH - 325, 343, 15
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 10 1 Renew JH + 477, 132, 76

§ 11 5 ID JH - 116, 553, 15

za práv. východ. 3 2 PPE JH + 392, 207, 87

dílč.

1/JH + 672, 5, 9

odův. F § původní znění

2/JH - 68, 555, 63

návrh usnesení (celé znění) JH + 590, 16, 75

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0072/2021 The Left JH ↓

B9-0073/2021 ID JH ↓

B9-0074/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0080/2021 ECR JH ↓

B9-0083/2021 Renew JH ↓

B9-0084/2021 S&D JH ↓

B9-0086/2021 PPE JH ↓

Žádosti o dílčí hlasování
The Left, S&D:
odův. F
1. část celé znění kromě slov: „zákonnost vazby a soudní řízení v přiměřené době (čl. 5 

odst. 4 úmluvy)“
2. část tato slova

28. Situace v oblasti lidských práv ve Vietnamu, zejména případ lidskoprávních 
novinářů Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuye a Le Huu Minh Tuana

Návrhy usnesení: B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, 
B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0077/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

3 The Left JH - 94, 568, 23

10 The Left JH - 32, 606, 47

11 The Left JH - 61, 562, 62

za § 1

12 The Left JH - 31, 630, 24

za § 3 4 The Left JH - 69, 594, 22

za § 4 6 The Left JH - 26, 608, 50

§ 7 2 ID JH - 302, 370, 9

7 The Left JH - 51, 614, 20za § 11

5 The Left JH - 54, 553, 78

§ 8 8 The Left JH - 94, 534, 55

za § 8 9 The Left JH - 94, 538, 52

za odův. J 1 ID JH - 317, 363, 3

návrh usnesení (celé znění) JH + 592, 32, 58

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0075/2021 ID JH ↓

B9-0076/2021 The Left JH ↓

B9-0077/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0078/2021 ECR JH ↓

B9-0079/2021 S&D JH ↓

B9-0081/2021 Renew JH ↓

B9-0082/2021 PPE JH ↓


