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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. Dohoda o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora 
ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda):  rozšírenie jej vecného a 
geografického rozsahu pôsobnosti ***

Odporúčanie: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Postup súhlasu HPM + 689, 1, 2

2. Výnimka pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a určenie 
náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých 
poskytovanie sa ukončuje ***I

Správa: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 2 výbor HPM + 592, 3, 98

3. Nástroj technickej pomoci ***I

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 2 výbory 
BUDG/ECON

HPM + 540, 75, 77
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4. Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel 
medzinárodného obchodu ***I

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 24 výbor HPM + 653, 10, 30

Návrh legislatívneho uznesenia

Spoločné vyhlásenia 25 výbor HPM + 678, 7, 8

vyhlásenia Komisie 26 výbor HPM + 660, 6, 27

5. Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi

Správa: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 5 2 Verts/ALE HPM - 286, 371, 36

ods. 7 3 Verts/ALE HPM - 141, 543, 9

ods. 8 4 Verts/ALE HPM - 287, 398, 8

ods. 11 5 Verts/ALE HPM - 156, 517, 19

6 Verts/ALE HPM - 161, 516, 15

HPČ

1/HPM + 503, 132, 55

2/HPM + 479, 197, 15

3/HPM + 492, 144, 56

ods. 14

ods. pôvodný text

4/HPM + 494, 176, 20

ods. 19 1 The Left HPM - 129, 521, 43

HPČods. 32 ods. pôvodný text

1/HPM + 636, 32, 25
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 392, 278, 23

HPČ

1/HPM + 612, 63, 17

ods. 34 ods. pôvodný text

2/HPM + 557, 119, 16

od odseku 34 7 Verts/ALE HPM - 271, 409, 13

ods. 36 ods. pôvodný text HPM + 534, 144, 15

ods. 37 8 Verts/ALE HPM + 369, 311, 13

od odseku 37 9 Verts/ALE HPM + 369, 299, 25

ods. 42 10 Verts/ALE HPM + 412, 259, 22

ods. 43 11 Verts/ALE HPM - 135, 536, 22

HPČ

1/HPM + 537, 145, 11

odôv. I ods. pôvodný text

2/HPM + 536, 117, 40

HPČ

1/HPM + 587, 85, 21

odôv. O ods. pôvodný text

2/HPM + 500, 125, 67

HPČ

1/HPM + 618, 29, 46

odôv. S ods. pôvodný text

2/HPM + 545, 138, 10

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 444, 139, 106

Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: ods. 14
ID: odôv. I, ods. 36
ECR: ods. 36
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
odôv. O
1. časť „keďže obojstranná trestnosť je koncepciou medzinárodného vydávania osôb a hoci 

je sotva zlučiteľná so vzájomným uznávaním, v praxi môže byť v súlade s 
judikatúrou Súdneho dvora EÚ vo veľmi obmedzenom rozsahu potrebná pre 
vyžiadané osoby; keďže obojstranná trestnosť je len nepovinným dôvodom 
zamietnutia európskeho zatykača a vykonávajúce orgány ju uplatňujú len zriedkavo; 
keďže zoznam trestných činov bez obojstrannej trestnosti už zahŕňa širokú škálu 
trestných činov, z ktorých mnohé ešte neboli veľmi dobre harmonizované v 
členských štátoch,“

2. časť „a keďže takýto zoznam by sa mal prehodnotiť a prípadne rozšíriť v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 2 ods. 3 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV;“

ECR:
odôv. I
1. časť „keďže vytvorenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva by 

malo byť nápomocné pri posilňovaní vzájomnej dôvery, keďže jeho cieľom je 
poukázať na oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie týkajúce sa právneho štátu;“

2. časť „keďže nedostatočné a nejednotné vykonávanie rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV niektorými členskými štátmi neprispieva k posilneniu tejto 
vzájomnej dôvery; keďže mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné 
práva môže byť užitočný na to, aby poskytoval prvky na zabezpečenie jednotného 
uplatňovania v prípadoch, keď bolo vykonanie príkazov odmietnuté na základe 
porušenia základných práv, a tým posilnil vzájomné uznávanie medzi členskými 
štátmi;“

odôv. S
1. časť „keďže v pláne EÚ na posilnenie procesných práv v trestnom konaní z roku 2009 sa 

uznáva otázka období vyšetrovacej väzby; keďže väzenské podmienky sú 
problémom v mnohých členských štátoch a musia byť v súlade s hodnotami 
zakotvenými v článku 2 Zmluvy o EÚ;“

2. časť „keďže v niektorých členských štátoch existujú problémy v oblasti právneho štátu, 
ako sa uvádza v rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva;“

ods. 14
1. časť Text ako celok okrem slov: „trestné činy z nenávisti“, „sexuálne zneužívanie“ a 

„spáchané s použitím násilia“
2. časť „trestné činy z nenávisti“
3. časť „sexuálne zneužívanie“
4. časť „spáchané s použitím násilia“
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ods. 34
1. časť Text ako celok okrem slov: „vyjadruje znepokojenie nad väzenskými podmienkami 

v niektorých členských štátoch;“ „v tejto súvislosti“
2. časť tieto slová

PPE, ECR:
ods. 32
1. časť „poznamenáva, že hoci uplatňovanie postupov ustanovených v článku 7 ods. 1 

Zmluvy o EÚ má vplyv na vzájomné uznávanie, v súlade s existujúcou judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie musí vykonávajúci orgán v každom konkrétnom 
prípade posúdiť, či existujú podstatné dôvody domnievať sa, že po odovzdaní hrozí, 
že budú porušené základné práva danej osoby; zdôrazňuje, že uplatnenie článku 7 
ods. 1 a 2 Zmluvy o EÚ neznamená automatické neuznávanie vzhľadom na význam 
spolupráce v trestných veciach a fungovanie celého systému justičnej spolupráce 
EÚ; zdôrazňuje úlohu Eurojustu v rámci poskytovania pomoci členským štátom pri 
vydávaní alebo vykonávaní príkazov v tejto súvislosti s cieľom posilniť vzájomnú 
dôveru;“

2. časť „odporúča preto zaviesť systém preventívnych opatrení, a to aj pozastavenie 
platnosti nástroja, aby sa tak posilnili poskytované záruky a dôvera a vzájomné 
uznávanie medzi členskými štátmi;“

6. Posilnenie jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb

Správa: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 462, 120, 108

7. Dosiahnutie účinného politického odkazu pre Európsky rok kultúrneho dedičstva

Správa: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny návrh 
uznesenia

1 ID HPM - 90, 586, 15

návrh uznesenia (výbor CULT) (text ako celok) HPM + 644, 18, 27
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8. Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva

Správa: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 668, 2, 23

ods. 22 ods. pôvodný text

2/HPM + 386, 253, 54

HPČ

1/HPM + 396, 257, 39

ods. 28 ods. pôvodný text

2/HPM + 571, 71, 51

ods. 33 ods. pôvodný text HPM + 396, 274, 23

HPČ

1/HPM + 664, 8, 19

ods. 34 ods. pôvodný text

2/HPM + 360, 314, 19

ods. 37 ods. pôvodný text HPM + 362, 301, 30

ods. 50 ods. pôvodný text HPM + 417, 215, 61

HPČ

1/HPM + 556, 103, 34

ods. 56 ods. pôvodný text

2/HPM + 345, 323, 25

ods. 72 1 poslanci HPM - 223, 454, 16

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 364, 274, 52

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: odseky 33, 37, 50



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_SK.docx 10 PE 665.251

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 22
1. časť „poukazuje na jasné riziká spojené s rozhodnutiami prijatých ľuďmi, ak sa 

spoliehajú výlučne na údaje, profily a odporúčania, ktoré vytvorili stroje; poukazuje 
na to, že celkový návrh systémov umelej inteligencie by mal zahŕňať aj usmernenia 
týkajúce sa ľudského dozoru a dohľadu; žiada, aby sa zaviedla povinnosť 
transparentnosti a vysvetliteľnosti aplikácií umelej inteligencie a potreby ľudského 
zásahu, ako aj ďalšie opatrenia;“

2. časť „ako sú nezávislé audity a špecifické záťažové testy, na uľahčovanie dodržiavania 
predpisov a na ich presadzovanie; zdôrazňuje, že takéto audity by mal pravidelne 
vykonávať nezávislý orgán, ktorý by dohliadal na vysokorizikové aplikácie umelej 
inteligencie, ktoré používajú štátne orgány alebo armáda;“

ods. 28
1. časť „okrem toho konštatuje, že autonómne zbraňové systémy ako osobitná kategória 

umelej inteligencie vo vojenskej oblasti by mali byť predmetom diskusií a 
schvaľovania na medzinárodnej úrovni, presnejšie na fóre dohovoru OSN o 
používaní určitých konvenčných zbraní; upozorňuje na prebiehajúcu medzinárodnú 
diskusiu o systéme LAWS s cieľom regulovať nové vojenské technológie, v rámci 
ktorej sa doteraz nedosiahla dohoda; poukazuje na to, že EÚ iba nedávno súhlasila, 
že bude rokovať o vplyvoch vývoja umelej inteligencie a digitalizácie na odvetvie 
obrany;“

2. časť „domnieva sa, že EÚ môže zohrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pomoc členským 
štátom zosúladiť ich prístupy k umelej inteligencii vo vojenskej oblasti, s cieľom 
viesť medzinárodné diskusie;“

ods. 34
1. časť Text ako celok okrem slov: „že systém LAWS by sa mal používať iba ako posledná 

možnosť a je zákonný, iba ak podlieha prísnej ľudskej kontrole, keď je človek 
schopný kedykoľvek prevziať velenie, pretože“

2. časť tieto slová

ods. 56
1. časť Text ako celok okrem slov: „aby posúdila dôsledky moratória na používanie 

systémov rozpoznávania tváre a aby v závislosti od výsledkov tohto posúdenia“
2. časť tieto slová

9. Revízia usmernení pre transeurópske dopravné siete (TEN-T)

Správa: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1 poslanci HPM - 174, 504, 13od odseku 20

2 poslanci HPM - 174, 507, 10

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 657, 8, 25
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10. Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 
2018 a 2019

Správa: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 1 5 ID HPM - 128, 549, 14

6 ID HPM - 107, 545, 39

HPČ

1/HPM + 680, 4, 8

ods. 2

ods. pôvodný text

2/HPM + 550, 104, 39

7V ID HPM - 94, 559, 38

HPČ

1/HPM + 660, 14, 18

ods. 5

ods. pôvodný text

2/HPM + 547, 98, 48

ods. 8 8 ID HPM - 129, 558, 4

HPČ

1/HPM + 661, 18, 14

ods. 9 ods. pôvodný text

2/HPM + 500, 180, 13

9 ID HPM - 153, 534, 3

HPČ

1/HPM + 554, 101, 38

2/HPM + 522, 164, 7

ods. 11

ods. pôvodný text

3/HPM + 584, 80, 29
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 12 10 ID HPM - 131, 549, 11

od odseku 12 11 ID HPM - 137, 548, 5

od odseku 16 12 ID HPM - 164, 511, 15

HPČ

1/HPM + 656, 20, 16

ods. 17 ods. pôvodný text

2/HPM + 533, 143, 17

13V ID HPM - 146, 534, 11ods. 18

ods. pôvodný text HPM + 512, 157, 24

14 ID HPM - 116, 531, 44ods. 19

ods. pôvodný text HPM + 539, 126, 28

ods. 20 15 ID HPM - 140, 544, 7

ods. 21 16 ID HPM + 309, 259, 10

17 ID HPM - 122, 552, 17ods. 22

ods. pôvodný text HPM + 533, 135, 25

HPČ

1/HPM + 614, 36, 43

2/HPM + 556, 122, 15

3/HPM + 545, 114, 34

ods. 24 ods. pôvodný text

4/HPM + 567, 87, 39

ods. 25 18 ID HPM - 63, 547, 81

HPČ

1/HPM + 637, 33, 23

ods. 30 ods. pôvodný text

2/HPM + 548, 112, 33
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

odôv. G 1 ID HPM - 112, 542, 36

odôv. L 2 ID HPM - 98, 588, 4

3 ID HPM - 146, 535, 10

HPČ

1/HPM + 618, 62, 12

2/HPM + 556, 114, 21

3/HPM + 542, 100, 51

4/HPM + 543, 99, 50

odôv. M

ods. pôvodný text

5/HPM + 514, 114, 65

4 ID HPM - 138, 543, 10

HPČ

1/HPM + 648, 33, 12

odôv. N

ods. pôvodný text

2/HPM + 511, 157, 25

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 504, 123,  61

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: ods. 22; odôv. N
ECR: odseky 18, 19
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
ods. 5
1. časť Text ako celok okrem slov: „ako jedinej inštitúcie zodpovednej za rozhodovanie 

o platnosti práva EÚ, čím sa zabezpečuje jeho správny výklad a uplatňovanie zo 
strany inštitúcií EÚ a členských štátov;“

2. časť tieto slová

ECR:
odôv. M
1. časť Text ako celok okrem slov: „a väčšej deľby zodpovednosti medzi členskými štátmi“, 

„pričom mali najmä vážne fyzické a psychologické následky pre maloletých“, 
„predovšetkým maloletých bez sprievodu“ a „keďže Komisia iniciovala proti Českej 
republike, Poľsku a Maďarsku postup v prípade nesplnenia povinnosti za to, že 
odmietli vykonať rozhodnutia o premiestnení“

2. časť „a väčšej deľby zodpovednosti medzi členskými štátmi“
3. časť „pričom mali najmä vážne fyzické a psychologické následky pre maloletých“
4. časť „predovšetkým maloletých bez sprievodu“
5. časť „keďže Komisia iniciovala proti Českej republike, Poľsku a Maďarsku postup 

v prípade nesplnenia povinnosti za to, že odmietli vykonať rozhodnutia 
o premiestnení“

odôv. N
1. časť Text ako celok okrem slov: „keďže mnohé členské štáty porušili pravidlá tým, že 

predĺžili hraničné kontroly bez náležitého odôvodnenia;“
2. časť tieto slová

ods. 2
1. časť „berie na vedomie značný počet petícií, v ktorých sú vyjadrené obavy občanov 

z údajného porušovania zásad právneho štátu v členských štátoch, a víta účasť 
občanov na uplatňovaní svojich práv; domnieva sa, že takéto monitorovanie má 
zásadný význam z hľadiska identifikácie rizík a predchádzania rizikám ohrozujúcim 
právny štát a práva a slobody občanov EÚ ešte pred tým, ako požadujú formálnu 
reakciu“

2. časť „v tejto súvislosti víta prvú výročnú správu Komisie o právnom štáte ako nový 
preventívny nástroj a ako súčasť nového výročného európskeho mechanizmu 
právneho štátu; opakuje svoju podporu vytvoreniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, 
právny štát a základné práva, ktorý by sa mal riadiť medziinštitucionálnou 
dohodou;“

ods. 9
1. časť „so znepokojením konštatuje, že priemerný čas transpozície v EÚ sa predĺžil, keďže 

transpozícia smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov trvala v roku 2019 o tri 
mesiace dlhšie ako v roku 2018; požaduje primerané načasovanie legislatívnych 
postupov, aby sa poskytol dostatočný čas na transpozíciu; zdôrazňuje, že právo EÚ 
musí byť formulované jasným a zrozumiteľným spôsobom, v súlade so zásadami 
právnej zrozumiteľnosti, transparentnosti a právnej istoty; požaduje primerané 
posúdenie vplyvu práva EÚ ex ante aj ex post; pripomína, že právne predpisy, ktoré 
vedú k najvážnejším postupom v prípade nesplnenia povinnosti, sú výsledkom 
smerníc; pripomína, že nariadenia sa priamo a povinne uplatňujú vo všetkých 
členských štátoch;“

2. časť „vyzýva preto Komisiu, aby pokiaľ možno využívala nariadenia vždy, keď zvažuje 
legislatívne návrhy;“
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ods. 17
1. časť Text ako celok okrem slov: „Komisiu a“
2. časť tieto slová

ods. 24
1. časť „konštatuje najmä, že väčšina členských štátov neustále a systematicky porušuje 

európske normy o limitných hodnotách pre látky znečisťujúce ovzdušie; zdôrazňuje, 
že degradácia ekosystémov a strata biodiverzity sú hlavnými problémami v celej 
EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla nový právny predpis o obnove ekosystémov, 
ktorý by vychádzal z existujúcich záväzkov, ktoré sú už stanovené v smernici 
o biotopoch a v iných právnych predpisoch EÚ, a presahoval ich rámec;“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby dôrazne zabezpečila pružnú, úplnú a správnu transpozíciu 
všetkých smerníc EÚ v oblasti životného prostredia vo všetkých členských štátoch, 
a to pri zohľadnení priorít stanovených v jej oznámení s názvom Právo EÚ: Lepšie 
výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva;“ okrem slov: „dôrazne“ a „v oblasti 
životného prostredia“

3. časť „dôrazne“
4. časť „v oblasti životného prostredia“

ods. 30
1. časť Text ako celok okrem slov: „že členské štáty nezneužijú pandémiu COVID-19 ako 

zámienku na nesprávne uplatňovanie práva EÚ a“
2. časť tieto slová

Renew, ECR:
ods. 11
1. časť „oceňuje Európsku komisiu za jej prácu a dodržiavanie zásady subsidiarity;“
2. časť „zdôrazňuje kľúčovú úlohu národných a prípadne aj regionálnych parlamentov pri 

kontrole návrhov právnych predpisov EÚ pred legislatívnou fázou; konštatuje, že 
súčasné formy spolupráce s národnými parlamentmi by sa mohli ešte zlepšiť; 
vyjadruje poľutovanie nad súčasnou štruktúrou postupu kontroly dodržiavania 
zásady subsidiarity, v dôsledku ktorého sú výbory EÚ v národných parlamentoch 
nútené venovať nadmerný čas technickým a právnym posúdeniam a zároveň 
dodržiavať krátke lehoty; navrhuje revíziu týchto postupov s cieľom zvýšiť ich 
funkčnosť a efektívnosť a umožniť rozvoj politickejšieho prístupu ku kontrole 
dodržiavania zásady subsidiarity v celej EÚ;“

3. časť „navrhuje ďalšie zapojenie Európskeho výboru regiónov, ktorý zastupuje regionálne 
a miestne samosprávy, do kontroly dodržiavania zásady subsidiarity;“

11. Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za 
rok 2020

Správa: David McAllister (A9-0266/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 2 22 ID HPM - 61, 577, 39

23 ID HPM - 96, 574, 9ods. 3

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

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1/HPM + 562, 37, 81

2/HPM + 429, 238, 14

3/HPM + 470, 202, 9

HPČ

1/HPM + 576, 64, 41

ods. 4 ods. pôvodný text

2/HPM + 576, 79, 26

ods. 5 24 ID HPM - 88, 581, 9

HPČ

1/HPM + 622, 43, 15

ods. 7 ods. pôvodný text

2/HPM + 344, 324, 13

ods. 9 16 ECR HPM - 166, 503, 11

25 ID HPM - 154, 497, 28ods. 13

17 ECR HPM - 135, 470, 74

11 PPE HPM + 337, 298, 45ods. 14

7 S&D HPM ↓

26V ID HPM - 81, 539, 58

HPČ

1/HPM + 422, 235, 24

ods. 16

ods. pôvodný text

2/HPM + 488, 140, 53

1 Verts/ALE HPM - 210, 390, 80ods. 17

27 ID HPM - 90, 572, 16
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 20 2 Verts/ALE HPM + 377, 254, 50

ods. 23 18 ECR HPM + 526, 66, 85

ods. 25 12 PPE HPM + 512, 154, 15

od odseku 25 19 ECR HPM + 541, 87, 49

ods. 30 21 ECR HPM + 376, 242, 62

HPČ

1/HPM + 610, 2, 67

ods. 31 ods. pôvodný text

2/HPM + 350, 226, 102

28 ID HPM - 106, 549, 23ods. 32

20 ECR HPM - 48, 576, 57

13 PPE HPM + 510, 34, 135ods. 38

8 S&D HPM ↓

HPČ

1/HPM + 505, 134, 38

ods. 41 ods. pôvodný text

2/HPM + 572, 83, 23

od odseku 41 9 S&D HPM + 523, 90, 65

3 Verts/ALE HPM - 297, 303, 80ods. 47

14 PPE HPM - 260, 367, 54

ods. 52 10 S&D HPM + 591, 54, 33

ods. 56 15 PPE HPM + 517, 125, 38

4 Verts/ALE HPM - 187, 433, 61

HPČ

1/HPM + 563, 95, 21

ods. 57

ods. pôvodný text

2/HPM + 406, 243, 30
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 59 6 The Left HPM - 75, 562, 44

5 Verts/ALE HPM - 223, 414, 44

HPČ

1/HPM + 587, 61, 33

ods. 63

ods. pôvodný text

2/HPM + 347, 326, 8

ods. 64 29V ID HPM - 91, 539, 49

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 340, 100, 245

Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: ods. 57

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 7
1. časť Text ako celok okrem slov: „v tretích krajinách, z ktorých nelegálna masová 

migrácia pochádza“
2. časť tieto slová

The Left:
ods. 4
1. časť Text ako celok okrem slov: „vyzýva na posilnenú spoluprácu a koordináciu medzi 

EÚ a NATO, spájajúcu poznatky a zdroje a zabraňujúcu duplicite, s cieľom 
vybudovať spoločný doplnkový prístup k súčasným a budúcim regionálnym 
a globálnym bezpečnostným výzvam, ako aj ku konfliktným situáciám, zdravotným 
krízam, asymetrickým a hybridným hrozbám, kybernetickým útokom 
a dezinformáciám;“

2. časť tieto slová
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ods. 41
1. časť „je presvedčený, že toto partnerstvo môže prosperovať, iba ak bude založené na 

vzťahoch so spoločnými hodnotami a záujmami a dodržiavaní medzinárodného 
práva a multilaterálnych inštitúcií, ale aj na dôvere, ktorá je, bohužiaľ, v posledných 
rokoch nepriaznivo ovplyvnená prehnanými jednostrannými krokmi, ktoré tiež 
oslabili multilaterálne rámce, ktorých súčasťou je EÚ a jej členské štáty; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad unilateralistickými tendenciami vlády 
amerického prezidenta Donalda Trumpa; zdôrazňuje, že slabšie väzby na západné 
krajiny umožňujú neliberálnym štátom obsadiť vedúce postavenie na medzinárodnej 
scéne; vyjadruje nádej, že USA zmenia trajektóriu posledných rokov, keď odstúpili 
od multilaterálneho svetového usporiadania založeného na pravidlách,“

2. časť „čo umožní obnovenie úzkej transatlantickej jednoty opatrení v úplnom súlade so 
spoločnými hodnotami a zásadami EÚ a USA; opakuje, že je potrebné, aby európske 
členské krajiny NATO prevzali väčšiu zodpovednosť za rozdelenie zaťaženia pri 
ochrane transatlantického priestoru a reagovali na nové hybridné hrozby; 
zdôrazňuje, že spojenie síl so Spojenými štátmi pri úsilí o budovanie mieru 
v budúcnosti by prinieslo väčšiu súčinnosť a umožnilo by lepšie reagovať na 
globálne výzvy;“

ods. 63
1. časť Text ako celok okrem slov: „nekontrolované migračné toky“
2. časť tieto slová

ECR:
ods. 16
1. časť „podporuje diskusiu na úrovni celej EÚ s cieľom zvážiť nové formáty spolupráce, 

ako je napríklad Európska bezpečnostná rada, pretože je najvyšší čas formálne 
ustanoviť účinné formáty a inštitúcie na zlepšenie súdržnosti a vplyvu zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky EÚ; domnieva sa, že o tejto myšlienke by sa malo 
diskutovať v rámci Konferencie o budúcnosti Európy“

2. časť „a takisto opakuje svoju výzvu na zriadenie Rady ministrov obrany;“
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ods. 57
1. časť Text ako celok okrem slov: „a úloh stanovených v zmluvách smerom 

k plnohodnotnej obrannej únii“ a „o strategickú autonómiu EÚ“
2. časť tieto slová

PPE:
ods. 31
1. časť „berie na vedomie správu skupiny významných medzinárodných a regionálnych 

odborníkov OSN na Jemen, v ktorej sa uvádza, že vláda Jemenu, húthíovia, Južná 
prechodná rada a členovia koalície, ktorú vedú Saudská Arábia a Spojené arabské 
emiráty, sa dopustili závažných porušení medzinárodných ľudských práv 
a medzinárodného humanitárneho práva, ktoré možno považovať za vojnové 
zločiny, ako napríklad nerozlišujúcich útokov na civilistov a civilné štruktúry; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili potrestanie najzávažnejších trestných 
činov okrem iného tým, že budú podporovať postúpenie situácie v Jemene 
Medzinárodnému trestnému súdu;“

2. časť „vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zaviedli cielené sankcie proti úradníkom 
v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch, ktorí boli zapojení do údajných 
vojnových zločinov; znovu opakuje svoju výzvu členským štátom, aby zastavili 
predaj zbraní Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom, pretože sa tým 
vlastne spolupodieľajú na udržiavaní konfliktu a predlžovaní utrpenia obyvateľov 
Jemenu;“

The Left, ECR:
ods. 3
1. časť Text ako celok okrem slov: „nekontrolované migračné toky“ a „k rozvoju jej 

strategickej autonómie“
2. časť „nekontrolované migračné toky“
3. časť „k rozvoju jej strategickej autonómie“

12. Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 
2020

Správa: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 4 1 Verts/ALE HPM - 128, 477, 76

ods. 5 2 Verts/ALE HPM - 128, 509, 44

ods. 6 3 Verts/ALE HPM - 132, 474, 75

20 The Left HPM - 45, 621, 14ods. 11

33 S&D HPM - 279, 387, 15
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 25 28 ID HPM - 90, 582, 7

ods. 26 4 Verts/ALE HPM - 180, 410, 89

5 Verts/ALE HPM - 94, 529, 57ods. 28

34 S&D HPM + 405, 242, 34

6 Verts/ALE HPM - 113, 494, 70ods. 31

35 S&D HPM - 155, 484, 42

od odseku 31 7 Verts/ALE HPM - 98, 491, 91

ods. 32 8 Verts/ALE HPM + 366, 276, 38

ods. 33 9 Verts/ALE HPM + 487, 178, 15

ods. 38 36 S&D HPM + 297, 264, 119

ods. 39 21 The Left HPM - 67, 585, 28

22V The Left HPM - 79, 493, 108

29 ID HPM - 65, 537, 77

ods. 41

10 Verts/ALE HPM - 91, 500, 90

ods. 44 11V =
23V =

Verts/ALE
The Left

HPM - 147, 477, 57

24 The Left HPM - 88, 514, 79

12 Verts/ALE HPM - 143, 518, 20

ods. 45

37 S&D HPM + 421, 162, 98
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 46 13 Verts/ALE HPM - 164, 465, 52

ods. 50 38 S&D HPM - 183, 403, 93

ods. 54 39 S&D HPM + 561, 7, 113

ods. 59 40 S&D HPM - 287, 375, 19

ods. 61 25 The Left HPM - 68, 559, 53

ods. 62 14 Verts/ALE HPM - 120, 524, 37

15V Verts/ALE HPM - 172, 373, 135ods. 64

41 S&D HPM - 225, 400, 55

ods. 67 42 S&D HPM - 252, 406, 23

ods. 69 43 S&D HPM - 289, 377, 15

ods. 71 30V ID HPM - 88, 537, 54

16V Verts/ALE HPM - 175, 473, 33

31 ID HPM - 65, 575, 38

ods. 72

44 S&D HPM + 433, 232, 16

32 ID HPM - 92, 540, 47ods. 73

17 Verts/ALE HPM - 126, 478, 76

ods. 79 26 The Left HPM - 123, 520, 37

ods. 87 18 Verts/ALE HPM - 188, 472, 20

ods. 88 45 S&D HPM - 288, 376, 17

19 Verts/ALE HPM - 294, 365, 22ods. 89

ods. pôvodný text HPM + 537, 105, 39

od odseku 89 46 S&D HPM - 296, 369, 16

ods. 92 27 The Left HPM - 47, 625, 9

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 387, 180, 119

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 89
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13. Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti – 
výročná správa za rok 2019

Správa: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 2 1 The Left HPM - 106, 559, 16

ods. 6 2 The Left HPM - 281, 338, 63

HPČ

1/HPM + 617, 12, 52

ods. 7 ods. pôvodný text

2/HPM + 499, 68, 113

HPČ

1/HPM + 668, 4, 9

ods. 9 ods. pôvodný text

2/HPM + 530, 109, 42

HPČ

1/HPM + 594, 14, 73

ods. 12 ods. pôvodný text

2/HPM + 340, 323, 17

ods. 13 10 ID HPM - 104, 533, 42

HPČ

1/HPM + 636, 2, 43

ods. 14 ods. pôvodný text

2/HPM + 471, 191, 20

ods. 16 20 PPE HPM + 355, 314, 12

od odseku 20 11 ID HPM - 106, 553, 21

ods. 22 12 ID HPM - 99, 554, 26

HPČ

1/HPM + 590, 26, 65

ods. 26 ods. pôvodný text

2/HPM + 470, 100, 110
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 26 21 PPE HPM + 378, 258, 46

od odseku 27 24 poslanci HPM - 142, 429, 87

ods. 28 13 ID HPM - 112, 529, 39

ods. 29 14 ID HPM - 118, 515, 47

od odseku 29 15 ID HPM - 164, 490, 23

16 ID HPM - 149, 508, 23

HPČ

1/HPM + 554, 88, 40

ods. 33

ods. pôvodný text

2/HPM + 451, 215, 16

HPČ

1/HPM + 653, 3, 26

ods. 42 ods. pôvodný text

2/HPM + 363, 263, 56

HPČ

1/HPM + 589, 49, 43

ods. 52 ods. pôvodný text

2/HPM + 538, 85, 59

ods. 60 ods. pôvodný text HPM + 571, 15, 91

5 S&D HPM - 269, 367, 46

HPČ

1/HPM + 564, 75, 43

2/HPM + 351, 304, 27

ods. 67

ods. pôvodný text

3/HPM + 464, 203, 15

3 The Left HPM - 137, 506, 39

HPČ

1/HPM + 584, 62, 36

ods. 68

ods. pôvodný text

2/HPM + 670, 4, 8
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 609, 20, 52

ods. 77 ods. pôvodný text

2/HPM + 490, 105, 84

HPČ

1/HPM + 492, 88, 98

2/HPM + 649, 8, 23

ods. 78 ods. pôvodný text

3/HPM + 494, 88, 97

6 S&D HPM + 529, 60, 93

HPČ

1/HPM ↓

ods. 79

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

HPČ

1/HPM + 579, 43, 59

ods. 80 ods. pôvodný text

2/HPM + 483, 100, 97

HPČ

1/HPM + 574, 41, 65

ods. 84 ods. pôvodný text

2/HPM + 521, 93, 66

ods. 87 22 PPE HPM - 328, 342, 11

17 ID HPM - 108, 519, 51ods. 103

23 PPE HPM + 355, 304, 21

od odseku 103 9 ECR HPM + 357, 309, 14

HPČ

1/HPM + 623, 9, 47

ods. 104 ods. pôvodný text

2/HPM + 481, 111, 85

HPČods. 124 ods. pôvodný text

1/HPM + 526, 114, 40
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 350, 311, 20

ods. 127 ods. pôvodný text HPM + 359, 283, 39

HPČ

1/HPM + 609, 7, 65

ods. 129 ods. pôvodný text

2/HPM + 380, 246, 54

HPČ

1/HPM + 587, 60, 34

ods. 130 ods. pôvodný text

2/HPM + 518, 104, 59

od odseku 132 18 ID HPM - 128, 532, 19

citácia 41 4 S&D HPM + 528, 53, 100

od odôvodnenia B 8 ECR HPM + 346, 313, 21

odôv. H 19 PPE HPM + 376, 295, 10

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 459, 62, 163

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: odseky 26, 60, 78, 79, 84, 127
The Left: ods. 33

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 14
1. časť „vyjadruje vážne znepokojenie nad odlesňovaním, nelegálnou ťažbou a výrobou 

nelegálnych drog najmä v Amazónii v roku 2019, keďže lesy prispievajú k 
zmierňovaniu zmeny klímy absorpciou a ukladaním oxidu uhličitého; zdôrazňuje, že 
pôvodné obyvateľstvo bolo často prvou obeťou odlesňovania, čo okrem iných práv 
ohrozuje jeho právo na pôdu a prístup k životne dôležitým zdrojom; zdôrazňuje v 
tejto súvislosti jeho právo určiť a stanoviť priority a stratégie pre jeho vlastný rozvoj 
a využívanie jeho pôdy, území a iných zdrojov; zdôrazňuje, že beztrestnosť týchto a 
iných porušení práv pôvodného obyvateľstva je hnacou silou odlesňovania, a preto 
považuje vyvodenie zodpovednosti za tieto porušenia za zásadné; konštatuje, že 
nezákonné využívanie prírodných zdrojov môže mať vážne nepriaznivé dôsledky na 
sociálne, hospodárske, kultúrne, občianske a politické práva miestnych komunít“

2. časť  „vrátane základného práva národov na sebaurčenie a zásady trvalej zvrchovanosti 
nad prírodnými zdrojmi;“
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ods. 42
1. časť „žiada, aby EÚ zvlášť dôkladne posúdila všetky porušenia spojené s vlastnými 

politikami a projektmi Únie a financovaním v tretích krajinách“
2. časť „a to aj vytvorením mechanizmu podávania sťažností pre jednotlivcov alebo 

skupiny, ktorých práva mohli byť porušené činnosťou EÚ v týchto krajinách;“

ods. 124
1. časť „žiada o vytvorenie povinného nástroja náležitej starostlivosti EÚ v oblasti ľudských 

práv a životného prostredia, na základe ktorého by mali spoločnosti povinnosť 
aktívne sa zapájať do identifikácie, posudzovania, zmierňovania, prevencie 
a oznamovania akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov svojich podnikov 
a dodávateľských reťazcov na ľudské práva uplatniteľné na právnické osoby, 
vedúcich predstaviteľov podnikov a výkonných predstaviteľov v prípade porušenia 
a obetiam sa poskytne prístup k spravodlivosti a náprave; víta oznámenie, že návrh 
Komisie bude zahŕňať režim zodpovednosti;“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby zvážila preskúmanie možnosti zahrnúť ďalšiu zodpovednosť 
vrátane trestnej zodpovednosti za najzávažnejšie porušenia.“

The Left:
ods. 52
1. časť Text ako celok okrem slov: „alebo vojenské operácie“
2. časť tieto slová

ods. 67
1. časť Text ako celok okrem slov: „tzv. Magnického aktu EÚ“ a „ako aj k potvrdeniu 

významu účinného konania Európskej únie, pokiaľ ide o sankcie v oblasti ľudských 
práv, a teda použitie hlasovania kvalifikovanou väčšinou;“ 

2. časť „tzv. Magnického aktu EÚ“
3. časť „ako aj k potvrdeniu významu účinného konania Európskej únie, pokiaľ ide 

o sankcie v oblasti ľudských práv, a teda použitie hlasovania kvalifikovanou 
väčšinou;“

ods. 68
1. časť „domnieva sa, že celosvetová epidémia COVID-19 by sa nemala používať ako 

zámienka na oslabenie sankčných režimov;“
2. časť „zdôrazňuje však, že sankcie by nemali brániť poskytovaniu humanitárnej pomoci 

vrátane lekárskej pomoci v súlade s medzinárodným humanitárnym právom;“

ECR:
ods. 7
1. časť „pripomína, že v kontexte pandémie COVID-19 musia štáty zabezpečiť, aby sa pri 

ich reakciách uplatňoval rodovo citlivý a prierezový prístup s cieľom zaručiť práva 
všetkých žien a dievčat žiť bez diskriminácie a násilia“

2. časť „a mať prístup k základným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
ktoré potrebujú;“

ods. 9
1. časť Text ako celok okrem slov: „rodovej identity, rodového vyjadrenia a pohlavných 

znakov“
2. časť tieto slová



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_SK.docx 28 PE 665.251

ods. 26
1. časť Text ako celok okrem slov: „ako aj ku všetkým pokusom o oslabenie existujúcich 

nárokov a ochrany v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“,  
„bezpečnej a legálnej starostlivosti po umelom prerušení tehotenstva“ a „ako aj 
donucovacie postupy v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré 
nerešpektujú slobodný a informovaný súhlas žien“

2. časť tieto slová

ods. 33
1. časť Text ako celok okrem slov: „využívaním pravidla kvalifikovanej väčšiny v Rade“
2. časť tieto slová

ods. 77
1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby koherentne vykonávali stratégiu pre rodovú 

rovnosť v rámci EÚ aj mimo nej“
2. časť „a aby prijali účinné a konkrétne opatrenia na boj proti odmietavému postoju voči 

právam žien, rodovej rovnosti a SRZP;“

ods. 78
1. časť „pripomína, že SRZP a primerané sexuálne vzdelávanie sú ľudskými právami;“
2. časť „vyzýva EÚ a členské štáty, aby opätovne potvrdili neodcudziteľné práva žien na 

telesnú nedotknuteľnosť, dôstojnosť a autonómne rozhodovanie a aby zachovali 
univerzálnosť a nedeliteľnosť všetkých ľudských práv vo všetkých súvislostiach 
a aby obhajovali a podporovali najmä tie, ktoré sú najviac ohrozené,“

3. časť „ako sú SRZP;“

ods. 79
1. časť Text ako celok okrem slov: „so silnými záväzkami a opatreniami v oblasti 

SRZP;“ „podporovať SRZP žien“
2. časť tieto slová

ods. 80
1. časť Text ako celok okrem slov: „a SRZP“ a „prostredníctvom prepojených intervencií v 

oblasti SRZP a HIV“
2. časť tieto slová

ods. 84
1. časť Text ako celok okrem slov: „vyzýva EÚ a všetky jej členské štáty, ktoré tak ešte 

neurobili, aby čo najskôr ratifikovali a začali vykonávať Istanbulský dohovor;“
2. časť tieto slová

ods. 104
1. časť Text ako celok okrem slov: „SRZP a práv osôb LGBTI“
2. časť tieto slová

ods. 129
1. časť Text ako celok okrem slov: „opätovne vyzýva EÚ, aby urýchlene vypracovala 

právne záväzný rámec pre využívanie ozbrojených bezpilotných lietadiel, aby sa 
zabezpečilo, že členské štáty v súlade so svojimi právnymi záväzkami nebudú 
vykonávať nezákonné cielené zabíjanie a nebudú takéto zabíjanie umožňovať ani 
tretím štátom“

2. časť tieto slová
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ods. 130
1. časť Text ako celok okrem slov: „s objasnením primeraných a dostupných legálnych 

spôsobov migrácie;“
2. časť tieto slová

PPE, ECR:
ods. 12
1. časť „zdôrazňuje, že biodiverzita a ľudské práva sú vzájomne prepojené a vzájomne 

závislé, a pripomína povinnosti štátov v oblasti ľudských práv, aby chránili 
biodiverzitu, od ktorej tieto práva závisia, a to aj umožnením účasti občanov na 
rozhodnutiach súvisiacich s biodiverzitou a poskytnutím prístupu k účinným 
nápravám v prípadoch straty a degradácie biodiverzity; vyjadruje svoju podporu 
vznikajúcemu normatívnemu úsiliu na medzinárodnej úrovni v súvislosti s trestnými 
činmi proti životnému prostrediu;“

2. časť „v tejto súvislosti nabáda EÚ a členské štáty, aby presadzovali uznanie ekocídy za 
trestný čin podľa medzinárodného práva podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného 
trestného súdu;“

Iné
PN 7 bol zrušený.
Raffaele Fitto (skupina ECR) tiež podporil PN 24.

14. FEAD: osobitné opatrenia na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ***I

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 14 výbor HPM + 649, 7, 31
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15. Prepojenosť a vzťahy medzi EÚ a Áziou

Správa: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 57 1 spravodajca HPM + 601, 16, 72

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 526, 43, 119

16. Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou 
maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a 
chránených morských oblastí

Správa: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 8 4 poslanci HPM - 262, 371, 55

ods. 20 5 poslanci HPM + 346, 304, 38

od odseku 20 6 poslanci HPM + 325, 318, 44

ods. 21 7 poslanci HPM + 443, 230, 16

od odseku 40 1 poslanci HPM - 253, 408, 28

od odseku 41 2 poslanci HPM - 205, 359, 123

od odôvodnenia M 3 poslanci HPM + 341, 247, 101

HPČ

1/HPM + 370, 288, 30

odôv. P ods. pôvodný text

2/HPM + 329, 317, 43

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 362, 248, 71
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
odôv. P
1. časť „keďže IUCN sa zasadzuje o to, aby sa do roku 2020 aspoň 30 % všetkých 

morských biotopov pretransformovalo na sieť prísne chránených morských oblastí, a 
to popri ďalších účinných opatreniach zameraných na ochranu jednotlivých oblastí, 
s cieľom nevykonávať žiadne ťažobné činnosti aspoň na 30 % plochy oceánov“

2. časť „bez toho, aby sa zvážili sociálno-ekonomické dôsledky;“

17. Zatknutie Alexeja Navaľného

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

HPČ

1/HPM + 609, 51, 22

2/HPM + 564, 58, 59

ods. 11 ods. pôvodný text

3/HPM + 449, 136, 95

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 581, 50, 44

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0090/2021 S&D HPM ↓

B9-0091/2021 The Left HPM ↓

B9-0092/2021 ECR HPM ↓

B9-0093/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0094/2021 Renew HPM ↓

B9-0095/2021 PPE HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
S&D: ods. 11
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE, S&D, ID:
ods. 11
1. časť „vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vypracovali novú stratégiu pre vzťahy EÚ a 

Ruska zameranú na podporu občianskej spoločnosti, ktorá podporuje demokratické 
hodnoty, právny štát, základné slobody a ľudské práva;“

2. časť „vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby kriticky preskúmali spoluprácu EÚ s Ruskom v 
rámci rôznych platforiem zahraničnej politiky“

3. časť „a projektov, ako je Nord Stream 2, ktorého dokončenie musí EÚ okamžite 
zastaviť;“

18. Najnovší vývoj v súvislosti s Národným zhromaždením Venezuely

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0056/2021
(PPE, Renew, ECR)

ods. 1 ods. pôvodný text HPM + 367, 269, 51

1 The Left HPM - 38, 598, 51

2 The Left HPM - 152, 491, 43

3 The Left HPM - 110, 527, 49

4 The Left HPM - 70, 595, 22

od odseku 1

7 The Left HPM - 39, 555, 93

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 511, 47, 128

od odseku 2 8 The Left HPM - 40, 605, 42

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 609, 34, 44

od odseku 3 9 The Left HPM - 286, 367, 33

ods. 4 ods. pôvodný text HPM + 650, 15, 22

od odseku 4 10 The Left HPM - 40, 524, 122

od odseku 5 11 The Left HPM - 44, 527, 116

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 612, 25, 50

od odôvodnenia A 5 The Left HPM - 41, 605, 41
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odôvodnenia B 6 The Left HPM - 174, 398, 115

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 391, 114, 177

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0056/2021 PPE HPM ↓

B9-0060/2021 The Left HPM ↓

B9-0062/2021 S&D HPM ↓

B9-0064/2021 ECR HPM ↓

B9-0065/2021 Renew HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
S&D: odseky 1, 2, 3, 4, 11

19. Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny návrh 
uznesenia

1 ID HPM - 87, 587, 11

HPČ

1/HPM + 397, 274, 15

ods. 1 ods. pôvodný text

2/HPM + 554, 109, 24

HPČ

1/HPM + 556, 79, 52

ods. 2 ods. pôvodný text

2/HPM + 418, 180, 89

HPČ

1/HPM + 596, 24, 67

ods. 6 ods. pôvodný text

2/HPM + 367, 200, 120
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 544, 25, 118

ods. 8 ods. pôvodný text

2/HPM + 355, 286, 46

HPČ

1/HPM + 523, 126, 38

ods. 29 ods. pôvodný text

2/HPM - 263, 382, 42

HPČ

1/HPM + 523, 150, 14

2/HPM + 420, 204, 63

ods. 34 ods. pôvodný text

3/HPM - 302, 375, 9

ods. 35 2 poslanci HPM - 273, 393, 19

HPČ

1/HPM + 569, 29, 89

ods. 40 ods. pôvodný text

2/HPM - 316, 358, 13

od odseku 43 3 poslanci HPM - 214, 392, 81

HPČ

1/HPM + 368, 290, 29

2/HPM - 260, 413, 14

3/HPM + 647, 27, 13

ods. 45 ods. pôvodný text

4/HPM + 419, 257, 11

HPČ

1/HPM + 565, 73, 49

ods. 47 ods. pôvodný text

2/HPM - 271, 347, 69

HPČ

1/HPM + 583, 28, 76

ods. 51 ods. pôvodný text

2/HPM + 316, 305, 66
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 591, 57, 37

ods. 53 ods. pôvodný text

2/HPM + 439, 225, 22

HPČ

1/HPM + 559, 33, 95

odôv. AW ods. pôvodný text

2/HPM - 287, 358, 42

návrh uznesenia (výbor EMPL)
(text ako celok)

HPM + 352, 179, 152

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 1
1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že právo na primerané bývanie 

bude uznané a vykonateľné ako základné ľudské právo prostredníctvom platných 
európskych a vnútroštátnych právnych predpisov;“

2. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby všetkým zabezpečili rovnaký prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a čistej pitnej vody, primeranej a spravodlivej 
sanitácie, hygieny, napojenia na kanalizáciu a vodovodné siete, vysokej kvality 
vnútorného prostredia a k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej energii pre 
všetkých, a tak prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých jej formách, chránili 
ľudské práva znyvýhodnených domácností a podporili najzraniteľnejšie skupiny 
s cieľom chrániť ich zdravie a pohodu;“

ods. 2
1. časť Text ako celok okrem slov: „odsudzuje obchádzanie moratória tým, že v jesennom 

období sa nepripojuje vykurovanie, čím sa moratórium stane neúčinným;“
2. časť tieto slová

ods. 6
1. časť „víta podporu Komisie v rámci vlny obnovy na financovanie riešení pre domácnosti 

s nízkymi príjmami; vyzýva Komisiu, aby podporovala model neutrality nákladov 
na bývanie (zahŕňajúci nájomné, náklady na energie, prevádzkové náklady a miestne 
dane),“

2. časť „pretože spája sociálne a klimatické ciele a zabraňuje obnovám vykonávaným na 
účel núteného vysťahovania, čím sa zabezpečí, aby sa zvýšenie nájomného plne 
vyvážilo úsporami energie; trvá na tom, že pri obnove bývania je potrebné chrániť 
nájomníkov pred núteným vysťahovaním;“

ods. 8
1. časť Text ako celok okrem slov: „vyzýva členské štáty, aby vo svojich plánoch 

ozdravenia a odolnosti uprednostnili obnovu, a tak prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej 
obnovy aspoň 3 % fondu európskych budov za rok;“

2. časť tieto slová
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ods. 29
1. časť „upozorňuje, že na to, že nútené vysťahovanie je v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv len vtedy, keď sú splnené viaceré kritériá vrátane 
zmysluplného zapojenia dotknutých osôb, preskúmania všetkých možných 
alternatív, premiestnenia do primeraného bývania po dohode s dotknutými 
domácnosťami, aby nikto nezostal bez domova, prístupu k spravodlivosti s cieľom 
zabezpečiť spravodlivosť postupov a dodržiavanie všetkých ľudských práv; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že v prípade nesplnenia týchto kritérií sa 
vysťahovanie považuje za nútené a predstavuje porušenie práva na bývanie; žiada, 
aby sa nútené vysťahovanie vymedzené podľa medzinárodného práva v oblasti 
ľudských práv za každých okolností zakázalo,“

2. časť „bez ohľadu na vlastníctvo dotknutých osôb alebo ich právny dôvod užívania a aby 
sa obetiam núteného vysťahovania poskytla primeraná náhrada, náprava a prístup k 
bývaniu alebo produktívnej pôde podľa potreby;“

ods. 34
1. časť Text ako celok okrem slov: „naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky 

odporúčania pre jednotlivé krajiny pozitívne prispejú k úplnému a dôslednému 
uplatňovaniu zásad EPSP, ako aj k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja a cieľov EÚ v oblasti klímy, ako sú vymedzené v Európskej zelenej 
dohode;“ a „financializácia“

2. časť „naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky odporúčania pre jednotlivé 
krajiny pozitívne prispejú k úplnému a dôslednému uplatňovaniu zásad EPSP, ako aj 
k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a cieľov EÚ v oblasti klímy, 
ako sú vymedzené v Európskej zelenej dohode;“

3. časť „financializácia“

ods. 40
1. časť Text ako celok okrem slov: „bezpečnosť držby zvýhodnením dlhodobých 

nájomných zmlúv ako štandardnej možnosti spolu s transparentnosťou nájomného 
a“ a „opatreniami na jeho reguláciu, korigovali nájomné, ak je to nevyhnutné na 
zabezpečenie cenovo dostupného bývania pre všetkých“

2. časť tieto slová

ods. 45
1. časť „so znepokojením berie na vedomie zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, najmä v 

mestách, v rámci ktorej investori považujú bývanie za obchodovateľné aktívum, a 
nie za ľudské právo; vyzýva Komisiu, aby posúdila prispenie politík a právnych 
predpisov EÚ k financializácii trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych a 
miestnych orgánov zaistiť právo na bývanie“

2. časť „prípadne do polovice roku 2021 predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním;“

3. časť „vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby zaviedli vhodné opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám, prijali politiky uprednostňujúce dlhodobé investície na 
trhu s bývaním a aby vypracovali politiky plánovania miest a vidieka v prospech 
cenovo dostupného bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej súdržnosti;“ okrem 
slov: „zaviedli vhodné opatrenia na boj proti špekulatívnym investíciám, prijali 
politiky uprednostňujúce dlhodobé investície“

4. časť tieto slová

ods. 47
1. časť Text ako celok okrem slov: „a požaduje zákaz vysťahovania nájomcov a obyvateľov 

vlastných bytov bez zabezpečenia opätovného bývania“
2. časť tieto slová
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ods. 51
1. časť Text ako celok okrem slov: „v tejto súvislosti vyzýva na reformu rámca správy 

hospodárskych záležitostí, ktorou by sa členským štátom umožnilo uskutočnenie 
potrebných zelených a sociálnych verejných investícií vrátane investícií súvisiacich 
s rozvojom a zlepšovaním sociálneho, nájomného, cenovo dostupného a energeticky 
hospodárneho bývania;“

2. časť tieto slová

ods. 53
1. časť Text ako celok okrem slov: „v tomto smere požaduje investície prostredníctvom 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Fondu na spravodlivú transformáciu, 
Programu InvestEU, ESF+, programu Horizont Európa a Next Generation EU, 
a najmä Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investičnej iniciatívy v reakcii 
na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus 
(CRII+) ; požaduje väčšiu súčinnosť medzi týmito nástrojmi;“

2. časť tieto slová

odôv. AW
1. časť Text ako celok okrem slov: „v dôsledku vytvárania bohatých štvrtí (džentrifikácie), 

nadmerného zamerania na cestovný ruch a financializácie trhov s bývaním“
2. časť tieto slová

20. Právo na odpojenie

Správa: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu 
na prijatie návrhu uznesenia)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2 S&D HPM + 453, 169, 61

HPČ

1/HPM ↓

ods. 13

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

ods. 14 ods. pôvodný text HPM + 492, 151, 43

ods. 15 ods. pôvodný text HPM + 503, 136, 48

HPČ

1/HPM + 672, 7, 8

ods. 19 ods. pôvodný text

2/HPM + 568, 108, 11
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 26 ods. pôvodný text HPM + 485, 145, 57

HPČ

1/HPM + 668, 10, 9

2/HPM + 511, 99, 77

odôv. H ods. pôvodný text

3/HPM + 514, 168, 5

od odôvodnenia K 1 ID HPM - 161, 518, 6

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 472, 126, 83

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 14, 15, 26

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
odôv. H
1. časť Text ako celok okrem slov: „je základným právom, ktoré“ a „na úrovni Únie“
2. časť „je základným právom, ktoré“
3. časť „na úrovni Únie“

ods. 13
1. časť Text ako celok okrem slov: „vyzýva Komisiu, aby na základe dôkladného 

posúdenia, riadneho hodnotenia a konzultácie s členskými štátmi a sociálnymi 
partnermi predložila návrh smernice Únie o minimálnych normách a podmienkach s 
cieľom zabezpečiť, aby pracovníci mohli účinne uplatňovať svoje právo na 
odpojenie, a s cieľom regulovať používanie existujúcich a nových digitálnych 
nástrojov na pracovné účely, pričom zohľadní rámcovú dohodu európskych 
sociálnych partnerov o digitalizácii, ktorá zahŕňa opatrenia na prepojenie a 
odpojenie;“

2. časť tieto slová

ods. 19
1. časť Text ako celok okrem slov: „Komisia“
2. časť tieto slová
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21. Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje

Návrh uznesenia: B9-0052/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

ods. 2 9 The Left HPM - 197, 482, 8

1 S&D, 
Verts/ALE

HPM + 443, 184, 59ods. 3

10 The Left HPM - 175, 476, 35

ods. 4 11 The Left HPM - 211, 466, 10

ods. 8 12 The Left HPM - 124, 554, 9

13 The Left HPM - 304, 343, 40

HPČ

1/HPM + 616, 26, 45

ods. 9

ods. pôvodný text

2/HPM + 425, 216, 46

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 376, 260, 51

2 S&D, 
Verts/ALE

HPM + 366, 265, 56

HPČ

1/HPM ↓

ods. 13

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

ods. 14 14 The Left HPM - 199, 414, 74

15 The Left HPM - 243, 349, 95

HPČ

1/HPM + 671, 8, 8

ods. 15

ods. pôvodný text

2/HPM + 639, 40, 8
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 20 16 The Left HPM + 354, 268, 65

ods. 21 3 S&D, 
Verts/ALE

HPM + 371, 284, 32

HPČ

1/HPM + 677, 2, 8

ods. 24 ods. pôvodný text

2/HPM + 634, 35, 18

ods. 27 17 The Left HPM - 231, 340, 116

citácia 15 ods. pôvodný text HPM + 594, 37, 56

4 The Left HPM + 393, 245, 49odôv. A

5 The Left HPM - 304, 341, 42

od odôvodnenia A 6 The Left HPM - 146, 471, 70

od odôvodnenia C 7 The Left HPM + 336, 334, 17

od odôvodnenia G 8 The Left HPM - 307, 338, 42

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 587, 50, 46

Žiadosti o oddelené hlasovanie
Renew, PPE, ID: ods. 10
ECR: citácia 15; odseky 9, 10

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 15
1. časť „berie na vedomie, že niektoré z najškodlivejších tretích jurisdikcií vrátane 

Kajmaních ostrovov a Bermúd boli vypustené zo zoznamu po tom, ako zaviedli 
kritériá veľmi minimálnej podstaty a slabé opatrenia na presadzovanie práva; 
zdôrazňuje, že takéto rozhodnutia môžu vyvolať otázky týkajúce sa pravosti 
konkrétnych činností a nestrannosti rozhodovacieho procesu a oslabiť dôveru 
verejnosti; požaduje posilnenie kritérií preverovania vrátane požiadaviek týkajúcich 
sa podstaty na základe prístupu založeného na vzorcoch, ako aj požiadaviek 
týkajúcich sa proporcionality a ich monitorovanie s cieľom zvýšiť účinnosť 
zoznamu a jeho schopnosť reagovať na nové výzvy, ktoré prináša digitalizácia 
hospodárstva; vyzýva Radu, aby zahrnula ako samostatné kritérium automatický 
zoznam tretích jurisdikcií, v ktorých je nulová sadzba dane z príjmov právnických 
osôb alebo v ktorých sa zisk spoločností nezdaňuje; so znepokojením konštatuje, že 
tretie krajiny môžu zrušiť nevyhovujúce daňové režimy, ale nahradiť ich novými, 
ktoré sú potenciálne škodlivé pre EÚ;“

2. časť „pripomína význam verejných informácií týkajúcich sa podávania správ podľa 
jednotlivých krajín s cieľom monitorovať požiadavky týkajúce sa podstaty;“
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ods. 24
1. časť „žiada, aby pravidlá štátnej pomoci a vnútroštátne podporné programy členských 

štátov zabezpečovali, aby podniky s ekonomickými väzbami na nespolupracujúce 
jurisdikcie, ako sú podniky, ktoré majú sídlo v týchto jurisdikciách na daňové účely, 
neboli oprávnené na podporu; zdôrazňuje, že je to dôležité v súvislosti s 
vnútroeurópskou solidaritou a budovaním dôvery medzi členskými štátmi;“

2. časť „pripomína, že na zabezpečenie toho je potrebná transparentnosť prostredníctvom 
verejného podávania správ podľa jednotlivých krajín pre všetky odvetvia; vyzýva 
Radu, aby urýchlene ukončila rokovania a prijala všeobecné smerovanie k 
legislatívnemu návrhu;“

PPE:
ods. 9
1. časť Text ako celok okrem slov: „ale aby medzitým považovali aspoň tieto členské štáty 

za daňové raje EÚ;“
2. časť tieto slová

ods. 13
1. časť „domnieva sa, že kritérium spravodlivého zdaňovania by sa nemalo obmedzovať na 

preferenčnú povahu daňových opatrení, ale malo by sa zaoberať rozsiahlymi 
daňovými výnimkami a nesúladom v oblasti transferového oceňovania; pripomína, 
že súčasný proces zaraďovania tretích krajín do zoznamu neobsahuje samostatné 
kritérium týkajúce sa sadzby dane vo výške 0 % alebo veľmi nízkych sadzieb dane;“

2. časť „vyzýva Komisiu a skupinu pre kódex správania, aby do posudzovania zahrnuli 
daňové opatrenia vedúce k nízkej úrovni zdaňovania, a to v súlade s prebiehajúcimi 
rokovaniami o pilieri II inkluzívneho rámca OECD/G20, najmä pokiaľ ide o 
minimálne zdaňovanie; vyzýva Komisiu a Radu, aby navrhli minimálnu efektívnu 
úroveň zdaňovania, ktorá by predstavovala samostatné kritérium zoznamu EÚ;“

22. Zmierňovanie následkov zemetrasení v Chorvátsku

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 677, 5, 1

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0057/2021 S&D HPM ↓

B9-0058/2021 PPE HPM ↓

B9-0059/2021 The Left HPM ↓

B9-0061/2021 Verts/ALE HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

B9-0063/2021 Renew, 
poslanci

HPM ↓

Iné
Mislav Kolakušić a Ivan Vilibor Sinčić tiež podporili spoločný návrh uznesenia RC-B9-
0057/2021.

23. Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a v období po 
kríze

Správa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 526, 105, 56

ods. 6 ods. pôvodný text

2/HPM + 475, 174, 38

ods. 7 4 spravodajca HPM + 444, 189, 55

ods. 8 5 spravodajca HPM + 627, 48, 13

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 484, 139, 63

6 spravodajca HPM + 530, 76, 80

HPČ

1/HPM ↓

2/HPM ↓

ods. 12

ods. pôvodný text

3/HPM ↓

ods. 15 11 poslanci HPM + 529, 82, 75

7 spravodajca HPM + 483, 84, 118

HPČ

1/HPM ↓

ods. 20

ods. pôvodný text

2/HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 31 8 spravodajca HPM + 532, 50, 106

ods. 37 9 spravodajca HPM + 646, 26, 16

ods. 43 10 spravodajca HPM + 668, 6, 14

HPČ

1/HPM + 554, 52, 82

ods. 47 ods. pôvodný text

2/HPM + 490, 146, 51

HPČ

1/HPM + 664, 8, 16

ods. 49 ods. pôvodný text

2/HPM + 497, 128, 62

HPČ

1/HPM + 574, 37, 77

ods. 50 ods. pôvodný text

2/HPM + 494, 132, 61

HPČ

1/HPM + 539, 75, 72

ods. 53 ods. pôvodný text

2/HPM + 482, 151, 54

odôv. C 1 spravodajca HPM + 631, 39, 17

HPČ

1/HPM + 616, 16, 54

2/HPM + 463, 128, 93

odôv. D ods. pôvodný text

3/HPM + 461, 139, 84

odôv. J 2 spravodajca HPM + 615, 58, 14

odôv. K 3 spravodajca HPM + 666, 6, 15

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 485, 86, 108

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: ods. 10
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
odôv. D
1. časť Text ako celok okrem slov: „a v niektorých členských štátoch došlo k určitým 

právnym pokusom obmedziť právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie 
tehotenstva“ a „dostupnosť antikoncepcie, bezpečné umelé prerušenie tehotenstva a 
služby týkajúce sa IVF“

2. časť „a v niektorých členských štátoch došlo k určitým právnym pokusom obmedziť 
právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva“

3. časť „dostupnosť antikoncepcie, bezpečné umelé prerušenie tehotenstva a služby týkajúce 
sa IVF“

ods. 6
1. časť Text ako celok okrem slov: „víta zámer Komisie presadzovať prijatie návrhu 

smernice zo 14. novembra 2012 o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach 
z roku 2012 (tzv. smernica o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností), ktorý je 
blokovaný v Rade;“

2. časť tieto slová

ods. 12
1. časť Text ako celok okrem slov: „napr. SRZP“ a „najmä SRZP, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou zdravia a základným aspektom dobrých životných podmienok ľudí 
a presadzovania rodovej rovnosti;“

2. časť „najmä SRZP“
3. časť „najmä SRZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravia a základným aspektom 

dobrých životných podmienok ľudí a presadzovania rodovej rovnosti;“

ods. 20
1. časť Text ako celok okrem slov: „a SRZP“
2. časť tieto slová

ods. 47
1. časť Text ako celok okrem slov: „aby schválili a uplatňovali antidiskriminačnú smernicu 

a“
2. časť tieto slová

ods. 49
1. časť Text ako celok okrem slov: „vrátane SRZP“
2. časť tieto slová

ods. 50
1. časť Text ako celok okrem slov: „vrátane SRZP“
2. časť tieto slová

ods. 53
1. časť Text ako celok okrem slov: „a SRZP“
2. časť tieto slová
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24. Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť

Správa: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1 ID HPM - 130, 535, 16Alternatívny návrh 
uznesenia

10 ECR HPM - 119, 547, 18

2 spravodajca HPM + 486, 134, 64

HPČ

1/HPM ↓

ods. 6

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 482, 112, 88

HPČ

1/HPM + 652, 18, 14

2/HPM + 390, 113, 181

ods. 11 ods. pôvodný text

3/HPM + 372, 277, 34

HPČ

1/HPM + 533, 38, 113

ods. 17 ods. pôvodný text

2/HPM + 465, 155, 64

HPČ

1/HPM + 667, 6, 11

ods. 21 ods. pôvodný text

2/HPM + 504, 103, 76

HPČ

1/HPM + 646, 23, 15

ods. 22 ods. pôvodný text

2/HPM + 520, 99, 63

ods. 29 3 spravodajca HPM + 544, 116, 23

ods. 33 4V spravodajca HPM + 380, 278, 26

HPČods. 35 ods. pôvodný text

1/HPM + 546, 80, 57
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 374, 262, 47

HPČ

1/HPM + 395, 247, 42

2/HPM + 554, 74, 56

ods. 41 ods. pôvodný text

3/HPM + 512, 94, 76

ods. 44 ods. pôvodný text HPM + 470, 62, 149

HPČ

1/HPM + 620, 15, 49

2/HPM + 391, 77, 216

ods. 45 ods. pôvodný text

3/HPM + 388, 78, 218

HPČ

1/HPM + 650, 28, 6

2/HPM + 338, 266, 80

ods. 50 ods. pôvodný text

3/HPM + 429, 214, 41

5 spravodajca HPM + 359, 270, 55

HPČ

1/HPM ↓

2/HPM ↓

ods. 53

ods. pôvodný text

3/HPM ↓

HPČ

1/HPM + 577, 46, 61

ods. 55 ods. pôvodný text

2/HPM + 375, 242, 67

HPČ

1/HPM + 613, 55, 16

2/HPM + 324, 305, 55

ods. 57 ods. pôvodný text

3/HPM + 381, 197, 106
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 59 ods. pôvodný text HPM + 369, 119, 195

HPČ

1/HPM + 640, 29, 15

ods. 60 ods. pôvodný text

2/HPM + 453, 42, 189

HPČ

1/HPM + 654, 21, 9

ods. 67 ods. pôvodný text

2/HPM + 323, 184, 177

HPČ

1/HPM + 505, 120, 57

2/HPM + 343, 293, 46

ods. 79 ods. pôvodný text

3/HPM + 338, 291, 53

HPČ

1/HPM + 648, 23, 13

ods. 80 ods. pôvodný text

2/HPM + 601, 19, 64

ods. 97 6 spravodajca HPM + 599, 68, 17

7 spravodajca HPM + 359, 283, 41

HPČ

1/HPM ↓

ods. 100

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

ods. 111 ods. pôvodný text HPM + 481, 156, 45

HPČ

1/HPM + 462, 162, 56

2/HPM + 449, 165, 66

ods. 114 ods. pôvodný text

3/HPM + 463, 166, 53
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 117 8 spravodajca HPM + 540, 86, 57

ods. 118 ods. pôvodný text HPM + 277, 151, 254

9 spravodajca HPM + 362, 94, 227

HPČ

1/HPM ↓

ods. 122

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

HPČ

1/HPM + 537, 124, 21

odôv. E ods. pôvodný text

2/HPM + 480, 145, 57

HPČ

1/HPM + 654, 12, 18

odôv. F ods. pôvodný text

2/HPM + 498, 123, 61

HPČ

1/HPM + 647, 10, 27

odôv. J ods. pôvodný text

2/HPM + 601, 18, 65

HPČ

1/HPM + 603, 46, 35

odôv. K ods. pôvodný text

2/HPM + 418, 100, 166

HPČ

1/HPM + 538, 73, 73

odôv. N ods. pôvodný text

2/HPM + 466, 137, 80

HPČ

1/HPM + 668, 11, 5

odôv. R ods. pôvodný text

2/HPM + 415, 182, 86

HPČodôv. W ods. pôvodný text

1/HPM + 582, 67, 34
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 571, 63, 49

3/HPM + 506, 113, 62

4/HPM + 473, 132, 76

5/HPM + 464, 146, 71

6/HPM + 510, 90, 83

7/HPM + 421, 194, 68

HPČ

1/HPM + 596, 35, 53

odôv. X ods. pôvodný text

2/HPM + 495, 99, 89

HPČ

1/HPM + 650, 16, 18

odôv. AD ods. pôvodný text

2/HPM + 540, 93, 51

návrh uznesenia (výbor FEMM) (text ako celok) HPM + 464, 119, 93

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: odseky 7, 44, 59, 111, 118

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 6
1. časť Text ako celok okrem slova: „záväzných“
2. časť toto slovo

ods. 11
1. časť Text ako celok okrem slov: „a harmonizácii“ a „zavedením najambicióznejších 

vnútroštátnych opatrení a postupov, ktoré v súčasnosti platia v členských štátoch 
EÚ, do svojej legislatívy;“

2. časť „a harmonizácii“
3. časť „zavedením najambicióznejších vnútroštátnych opatrení a postupov, ktoré v 

súčasnosti platia v členských štátoch EÚ, do svojej legislatívy;“

ods. 17
1. časť Text ako celok okrem slov: „a maďarská vláda sa nedávno rozhodla dohovor vôbec 

neratifikovať;“
2. časť tieto slová

ods. 21
1. časť Text ako celok okrem slov: „sexuálne a reprodukčné“
2. časť tieto slová
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ods. 22
1. časť Text ako celok okrem slov: „a vyzýva členské štáty, aby prijali dohovory MOP č. 

190 a 189 s cieľom posilniť práva pracujúcich, najmä žien, v neformálnom 
hospodárstve a zabezpečiť nezávislosť, dôvernosť a dostupnosť mechanizmov 
riešenia sťažností pre všetky ženy bez rozdielu, a aby sa zaviedli osobitné opatrenia 
na ochranu sťažovateľov pred odvetnými opatreniami zamestnávateľov a 
opakovanou viktimizáciou“

2. časť tieto slová

ods. 35
1. časť „víta celoeurópsku komunikačnú kampaň boja proti rodovým stereotypom, ako aj 

opatrenia na predchádzanie násiliu zamerané na mužov, chlapcov a maskulinitu;“
2. časť „žiada jednoznačnejšie opatrenia zamerané na normy deštruktívnej mužnosti, keďže 

rodové stereotypy sú základnou príčinou rodovej nerovnosti a ovplyvňujú všetky 
oblasti spoločnosti;“

ods. 41
1. časť „vyzýva Komisiu, aby predložila návrh európskej dohody o starostlivosti (Care for 

Europe), v ktorej zaujme komplexný prístup k všetkým potrebám a službám v 
oblasti starostlivosti a stanoví minimálne normy a usmernenia pre kvalitu 
celoživotnej starostlivosti, a to vrátane detí, starších osôb a osôb s dlhodobými 
potrebami;“

2. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zhromažďovali rozčlenené údaje o 
poskytovaní služieb starostlivosti; naliehavo vyzýva členské štáty, aby urýchlene a v 
plnej miere transponovali a vykonávali smernicu o rovnováhe pracovného a 
súkromného života na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia pracovného a 
súkromného života, a vyzýva ich, aby nad rámec minimálnych noriem smernice 
zaviedli opatrenia ako plne platená dovolenka, podpora rovnakej úlohy mužov ako 
opatrovateľov, čím by sa riešili rodové stereotypy pri čerpaní otcovskej a/alebo 
materskej dovolenky, uznanie úlohy neformálnych opatrovateľov zaistením ich 
prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a dôchodkovým nárokom, podpora služieb 
prispôsobených osobitným výzvam a potrebám rodičov a/alebo rodinných 
príslušníkov, ktorí sa starajú o osoby so zdravotným postihnutím alebo dlhodobými 
ochoreniami alebo o staršie osoby, a pružné formy organizácie práce, ktoré nie sú v 
neprospech alebo na úkor mzdy pracujúcich, prístupu k sociálnym a pracovným 
právam a príspevkom a ktoré rešpektujú právo pracovníkov odpojiť sa; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby každoročne dôsledne a systematicky monitorovala 
vykonávanie smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom zo 
strany členských štátov;“ okrem slov: „a vyzýva ich, aby nad rámec minimálnych 
noriem smernice zaviedli opatrenia ako plne platená dovolenka, podpora rovnakej 
úlohy mužov ako opatrovateľov,“

3. časť tieto slová

ods. 45
1. časť Text ako celok okrem slov: „aby zýšili dôchodky a sociálne dávky“ a „že si to 

vyžaduje zvýšenie dôchodkov, ako aj zachovanie a posilnenie verejných, 
univerzálnych a solidárnych systémov sociálneho zabezpečenia, ktorými sa zaistí 
prerozdeľovanie a spravodlivý a dôstojný príjem po skončení pracovného života, pri 
súčasnom zachovaní udržateľnosti verejných systémov sociálneho zabezpečenia 
tvorbou pracovných príležitostí s náležitými právami a zvyšovaním miezd;“

2. časť „aby zýšili dôchodky a sociálne dávky“
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3. časť „že si to vyžaduje zvýšenie dôchodkov, ako aj zachovanie a posilnenie verejných, 
univerzálnych a solidárnych systémov sociálneho zabezpečenia, ktorými sa zaistí 
prerozdeľovanie a spravodlivý a dôstojný príjem po skončení pracovného života, pri 
súčasnom zachovaní udržateľnosti verejných systémov sociálneho zabezpečenia 
tvorbou pracovných príležitostí s náležitými právami a zvyšovaním miezd;“

ods. 50
1. časť „víta rozhodnutie Rady aktivovať tzv. všeobecnú únikovú doložku a vyzýva členské 

štáty, aby investovali do verejných služieb vrátane bezplatnej starostlivosti o deti a 
zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta a zmierniť 
sociálno-ekonomický dosah krízy;“ okrem slova: „bezplatnej“

2. časť toto slovo
3. časť „domnieva sa, že úsporné opatrenia majú dlhodobo nepriaznivé dôsledky, najmä pre 

ženy, a nesmú sa vykonávať v období po kríze COVID-19;“

ods. 53
1. časť Text ako celok okrem slov: „záväzné“ a „ktorá by mohla byť vymedzená takto: 

„Práca sa považuje za prácu rovnakej hodnoty, ak na základe porovnania dvoch 
skupín pracovníkov, ktoré neboli vytvorené svojvoľne, a s prihliadnutím na také 
faktory, ako sú pracovné podmienky, stupeň zodpovednosti zverenej pracovníkovi a 
fyzické či duševné požiadavky na prácu, je vykonávaná práca porovnateľná“;“

2. časť „záväzné“
3. časť „ktorá by mohla byť vymedzená takto: „Práca sa považuje za prácu rovnakej 

hodnoty, ak na základe porovnania dvoch skupín pracovníkov, ktoré neboli 
vytvorené svojvoľne, a s prihliadnutím na také faktory, ako sú pracovné podmienky, 
stupeň zodpovednosti zverenej pracovníkovi a fyzické či duševné požiadavky na 
prácu, je vykonávaná práca porovnateľná“;“

ods. 55
1. časť Text ako celok okrem slov: „vymedzenie pojmu „práca rovnakej hodnoty“ vo 

všetkých segmentoch povolaní, ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko, ako aj“
2. časť tieto slová

ods. 57
1. časť „poznamenáva, že daňové politiky majú na jednotlivé druhy domácností rôzny 

vplyv;“
2. časť „zdôrazňuje, že z hľadiska dosiahnutia daňovej spravodlivosti pre ženy môže mať 

individuálne zdaňovanie zásadný význam; zdôrazňuje negatívny vplyv určitých 
foriem zdaňovania na mieru zamestnanosti žien a ich ekonomickú nezávislosť a 
poznamenáva, že daňové politiky by sa mali optimalizovať, aby sa tak posilnili 
stimuly pre účasť žien na trhu práce; upozorňuje na možné negatívne dôsledky 
spoločného zdaňovania z hľadiska rozdielov v dôchodkoch žien a mužov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy by nemali vychádzať z predpokladu, že domácnosti 
svoje finančné prostriedky združujú a delia sa o ne rovným dielom;“

3. časť „zdôrazňuje vplyv menštruačnej chudoby na mnohé európske ženy v dôsledku 
vysokých cien menštruačných hygienických výrobkov a ich vysokej miery 
zdaňovania v mnohých členských štátoch; a preto naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby prijali opatrenia proti tejto nepriamej daňovej diskriminácii a menštruačnej 
chudobe;“

ods. 60
1. časť Text ako celok okrem slov: „mzdy a“
2. časť tieto slová
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ods. 67
1. časť „poznamenáva, že účasť žien na trhu práce je nižšia ako účasť mužov;“
2. časť „zdôrazňuje význam znižovania daní z príjmu pre podporu účasti na trhu práce;“

ods. 79
1. časť „víta podporu rodovej rovnosti vo volených orgánoch, ako je Európsky parlament; 

požaduje zavedenie záväzných opatrení, ako sú kvóty, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti musí slúžiť ako vzor; okrem toho víta oznam Komisie, že mieni ísť 
príkladom v oblasti riadiacich pozícií a požaduje stratégie na zaručenie 
zmysluplného zastúpenia žien z rôznych prostredí v rozhodovacích úlohách v rámci 
Komisie; berie na vedomie úsilie, ktoré sa už vynaložilo v zložení súčasnej Komisie, 
a zdôrazňuje, že Parlament potrebuje rovnaké ambície;“ okrem slova: „záväzné“

2. časť toto slovo
3. časť „vyzýva členské štáty, aby do svojich volebných systémov zaviedli záväzné kvóty s 

cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie žien a mužov v Európskom parlamente aj v 
národných parlamentoch;“

ods. 80
1. časť „víta záväzok Komisie podporovať účasť žien ako voličiek a kandidátok vo voľbách 

do Európskeho parlamentu v roku 2024;“
2. časť „v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu revízie európskeho volebného aktu, aby sa 

zabezpečila možnosť dočasne nahradiť poslancov a poslankyne Európskeho 
parlamentu, ktorí využívajú svoje právo na materskú, otcovskú alebo rodičovskú 
dovolenku; vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zrevidovala volebný 
akt, a Radu, aby túto revíziu schválila;“

ods. 100
1. časť „zdôrazňuje potrebu zvýšiť zdroje dostupné pre programy EÚ zamerané na podporu 

rodovej rovnosti a práv žien v budúcom VFR, najmä v pláne obnovy 
NextGenerationEU, a žiada Komisiu, aby zabezpečila začlenenie doložky o 
uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti do revidovaného návrhu budúceho VFR; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o zavedenie rodovo responzívnej 
prípravy rozpočtu ako neoddeliteľnej súčasti rozpočtového postupu vo všetkých jeho 
fázach a rozpočtových riadkoch a pre cielené opatrenia doplnila samostatné 
rozpočtové riadky; zdôrazňuje, že každé nové opatrenie, mechanizmus alebo 
stratégia by sa mali podrobiť posúdeniu vplyvu na rodovú rovnosť;“

2. časť „vyzýva Komisiu a Radu, aby v tejto súvislosti investovali do hospodárstva 
v odvetví starostlivosti a prijali dohodu o starostlivosti pre Európu, ktorou sa doplní 
Európska zelená dohoda;“

ods. 114
1. časť Text ako celok okrem slov: „a najmä nad pokusmi o ďalšiu kriminalizáciu 

starostlivosti v prípade umelého prerušenia tehotenstva a o obmedzovanie prístupu 
mladých ľudí ku komplexnej sexuálnej výchove v Poľsku,“ a „ako aj nad prijatou 
reformou, ktorá obmedzuje práva transrodových a intersexuálnych osôb 
v Maďarsku;“

2. časť „a najmä nad pokusmi o ďalšiu kriminalizáciu starostlivosti v prípade umelého 
prerušenia tehotenstva a o obmedzovanie prístupu mladých ľudí ku komplexnej 
sexuálnej výchove v Poľsku,“

3. časť „ako aj nad prijatou reformou, ktorá obmedzuje práva transrodových 
a intersexuálnych osôb v Maďarsku;“

ods. 122
1. časť Text ako celok okrem slov: „v 20 %“
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2. časť tieto slová

odôv. E
1. časť Text ako celok okrem slov: „sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam 

(SRZP)“
2. časť tieto slová

odôvodnenie F
1. časť Text ako celok okrem slov: „najmä právo na sexuálne a reprodukčné zdravie“
2. časť tieto slová

odôv. J
1. časť „keďže obchodovanie s ľuďmi predstavuje jedno z najzjavnejších porušení 

základných práv a ľudskej dôstojnosti; keďže ženy a dievčatá tvoria 80 % 
zaznamenaných obetí obchodovania s ľuďmi a 95 % zaznamenaných obetí 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania; keďže obchodovanie s 
ľuďmi je rastúcou súčasťou organizovanej trestnej činnosti, formou otroctva a 
porušením ľudských práv a týka sa najmä žien a detí, predovšetkým na účely 
sexuálneho vykorisťovania; keďže trh s prostitúciou živí obchodovanie so ženami a 
deťmi a zvyšuje intenzitu násilia voči nim;“

2. časť „keďže členské štáty musia svoje sociálne a hospodárske politiky koncipovať tak, 
aby zraniteľným ženám a dievčatám pomáhali zanechať prostitúciu, a to aj 
zavedením osobitných sociálnych a hospodárskych politík určených na pomoc týmto 
ženám a dievčatám;“

odôv. K
1. časť Text ako celok okrem slov: „prostitúcia“
2. časť tieto slová

odôv. N
1. časť Text ako celok okrem slov: „aj doplniť ďalšími opatreniami“
2. časť tieto slová

odôv. R
1. časť Text ako celok okrem slov: „a keďže predĺženie materskej dovolenky s plnými 

právami a 100 % odmenou by malo byť realitou;“
2. časť tieto slová

odôv. W
1. časť Text ako celok okrem slov: „informáciám“, „právam“, „bezpečných a legálnych 

umelých prerušení tehotenstva“, „vrátane odoprenia bezpečnej a legálnej 
starostlivosti“, „vzdelávanie v oblasti sexuality a vzťahov“ a „o svojom tele a“

2. časť „informáciám“
3. časť „a právam“
4. časť „a bezpečných a legálnych prerušení tehotenstva;“
5. časť „právam“ a „vrátane odoprenia bezpečnej a legálnej starostlivosti“
6. časť „vzdelávanie v oblasti sexuality a vzťahov“
7. časť „o svojom tele a“

odôv. X
1. časť Text ako celok okrem slov: „a právam“
2. časť tieto slová

odôv. AD
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1. časť Text ako celok okrem slov: „(vrátane sexuálnej výchovy)“
2. časť tieto slová

25. Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom 
hospodárstve

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

návrh uznesenia (text ako 
celok)

HPM + 598, 45, 40

26. Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

1 The Left HPM - 53, 607, 18

2 The Left HPM - 58, 560, 59

3 The Left HPM - 22, 616, 40

od odseku 1

6 The Left HPM - 29, 600, 49
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 2 7 The Left HPM - 66, 595, 17

od odseku 3 8 The Left HPM - 70, 557, 50

od odseku 4 9 The Left HPM - 98, 464, 116

od odseku 5 10 The Left HPM - 110, 540, 28

od odôvodnenia A 4 The Left HPM - 32, 595, 51

od odôvodnenia B 5 The Left HPM - 24, 606, 48

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 597, 17, 61

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0066/2021 ID HPM ↓

B9-0067/2021 The Left HPM ↓

B9-0068/2021 Renew HPM ↓

B9-0069/2021 ECR HPM ↓

B9-0070/2021 S&D HPM ↓

B9-0071/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0087/2021 PPE HPM ↓

27. Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a 
ďalších väzňov svedomia

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

3 PPE HPM + 379, 205, 102od odseku 9

4 ID HPM - 325, 343, 15
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 10 1 Renew HPM + 477, 132, 76

ods. 11 5 ID HPM - 116, 553, 15

od citácie 3 2 PPE HPM + 392, 207, 87

HPČ

1/HPM + 672, 5, 9

odôv. F ods. pôvodný text

2/HPM - 68, 555, 63

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 590, 16, 75

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0072/2021 The Left HPM ↓

B9-0073/2021 ID HPM ↓

B9-0074/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0080/2021 ECR HPM ↓

B9-0083/2021 Renew HPM ↓

B9-0084/2021 S&D HPM ↓

B9-0086/2021 PPE HPM ↓

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left, S&D:
odôv. F
1. časť Text ako celok okrem slov: „zákonnosť zadržiavania a súdneho konania v 

primeranej lehote (článok 5 ods. 4 uvedeného dohovoru)“
2. časť tieto slová

28. Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov 
zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le 
Huu Minh Tuana

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0077/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3 The Left HPM - 94, 568, 23

10 The Left HPM - 32, 606, 47

11 The Left HPM - 61, 562, 62

od odseku 1

12 The Left HPM - 31, 630, 24

od odseku 3 4 The Left HPM - 69, 594, 22

od odseku 4 6 The Left HPM - 26, 608, 50

ods. 7 2 ID HPM - 302, 370, 9

7 The Left HPM - 51, 614, 20od odseku 11

5 The Left HPM - 54, 553, 78

ods. 8 8 The Left HPM - 94, 534, 55

od odseku 8 9 The Left HPM - 94, 538, 52

od odôvodnenia J 1 ID HPM - 317, 363, 3

návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 592, 32, 58

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0075/2021 ID HPM ↓

B9-0076/2021 The Left HPM ↓

B9-0077/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0078/2021 ECR HPM ↓

B9-0079/2021 S&D HPM ↓

B9-0081/2021 Renew HPM ↓

B9-0082/2021 PPE HPM ↓


