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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. Žiadosť o zbavenie Lívie Járókovej imunity

Správa: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku))

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 660, 20, 9

2. Žiadosť o zbavenie Jeana-Francoisa Jalkha imunity

Správa: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho 
poriadku))

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 593, 85, 11

3. Systém vlastných zdrojov Európskej únie ***

Odporúčanie: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Postup schvaľovania HPM + 560, 48, 82

4. Formovanie politiky digitálneho vzdelávania

Správa: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 639, 24, 25

5. Dosah morského odpadu na rybolov

Správa: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 646, 3, 39
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6. Politika súdržnosti a regionálne stratégie v oblasti životného prostredia v boji proti 
zmene klímy

Správa: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 572, 79, 37

7. Európska dátová stratégia

Správa: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 602, 8, 78

8. Všeobecný rámec pre sekuritizáciu a osobitný rámec pre jednoduchú, 
transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu v záujme pomoci pri obnove po 
kríze spôsobenej ochorením COVID-19 ***I

Správa: Paul Tang (A9-0215/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie

zamietnutie 2 The Left HPM - 183, 472, 35

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 3 výbor HPM + 454, 172, 62
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9. Zmena nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na 
podporu obnovy hospodárstva v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 
***I

Správa: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie

zamietnutie 2 The Left HPM - 199, 457, 34

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 3 výbor HPM + 460, 171, 57

10. Kontrola vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu 
položiek s dvojakým použitím ***I

Správa: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda a vyhlásenie

Predbežná dohoda 99 výbor HPM + 642, 37, 9

Vyhlásenie Komisie 100 výbor HPM + 654, 27, 7

11. Obstarávanie v oblastiach obrany a bezpečnosti a transfer výrobkov obranného 
priemyslu:  vykonávanie príslušných smerníc

Správa: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 610, 69, 11

ods. 10 ods. pôvodný text

2/HPM + 522, 143, 25
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 43 1 Verts/ALE HPM - 183, 341, 166

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 470, 96, 121

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 10
1. časť „domnieva sa, že s cieľom zaručiť obstarávanie založené na kvalite a rýchlosti, 

niektoré aspekty vykonávania smernice o verejnom obstarávaní v oblasti obrany 
možno zlepšiť, ako napríklad spôsob, akým členské štáty využívajú verejnú súťaž, 
inovačné partnerstvá alebo iné nové postupy stanovené v smernici 2014/24/ES, a 
nabáda členské štáty, aby dôsledne túto smernicu podľa možností uplatňovali;“

2. časť „je však presvedčený, že v tomto momente nie je potrebná žiadna revízia smernice 
o verejnom obstarávaní v oblasti obrany a smernice o transferoch, pretože súčasný 
regulačný rámec je postačujúci, pokiaľ sa bude vykonávať, používať a presadzovať 
správnym spôsobom;“

12. Uplatňovanie nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092: mechanizmus podmienenosti 
právnym štátom

Návrhy uznesení: : B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0208/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 The Left HPM - 152, 514, 22

HPČ

1/HPM - 104, 565, 19

2 The Left

2/HPM - 82, 578, 28

po odsek 1

3 The Left HPM - 85, 559, 45

6 ID HPM - 109, 532, 46

HPČ

1/HPM + 551, 93, 45

ods. 6

ods. pôvodný text

2/HPM + 607, 70, 12
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 14 7 ID HPM - 152, 529, 6

od odôvodnenia B 4 ID HPM - 148, 533, 6

od odôvodnenia C 5 ID HPM - 104, 528, 55

odôv. D ods. pôvodný text HPM + 608, 72, 9

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 529, 148, 10

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0206/2021 ID HPM ↓

B9-0207/2021 ECR HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odôv. D

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
ods. 6
1. časť text ako celok okrem slov: „podľa článku 17 ods. 8 ZEÚ“
2. časť tieto slová

PN 2
1. časť „domnieva sa, že vytvorenie mechanizmu, ktorý by sa údajne zameriaval na obranu 

demokracie a právneho štátu, je v skutočnosti prejavom pokrytectva tých, ktorí 
nedodržali vyjadrenie vôle národov, najmä v referendách, a boli zodpovední za 
porušovanie základných práv“

2. časť „a to aj počas intervencií tzv. trojky;“

Iné
Pozmeňujúce návrhy 8, 9 a 10 boli stiahnuté.

13. Vlastný zdroj založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov a určité 
aspekty vlastného zdroja založeného na HDP *

Správa: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského výboru – 
hlasovanie v blokoch

1-6 výbor HPM + 506, 170, 14

Návrh Komisie HPM + 540, 109, 38
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14. Vyberanie vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty *

Správa: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

čl. 1 ods. 8 1 výbor HPM + 517, 169, 4

Návrh Komisie HPM + 552, 69, 67

15. Usmernenia pre rozpočet na rok 2022 – oddiel III

Správa: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

19 The Left HPM - 98, 564, 28

20 The Left HPM - 58, 579, 53

po odsek 1

21 The Left HPM - 108, 519, 63

14 ID HPM - 90, 549, 49ods. 1

1 Verts/ALE HPM - 178, 501, 10

2 Verts/ALE HPM - 193, 487, 9

HPČ

1/HPM + 620, 35, 35

ods. 2

ods. pôvodný text

2/HPM + 549, 130, 11

3 Verts/ALE HPM - 163, 511, 15

HPČ

1/HPM + 655, 28, 7

ods. 5

ods. pôvodný text

2/HPM + 586, 64, 40

5 The Left HPM - 200, 440, 50ods. 7

ods. pôvodný text HPM + 611, 62, 17
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 13 6 The Left HPM - 158, 518, 14

HPČ

1/HPM + 602, 38, 50

2/HPM + 535, 143, 12

ods. 14 ods. pôvodný text

3/HPM + 541, 137, 12

HPČ

1/HPM - 121, 541, 28

2/HPM - 189, 460, 41

od odseku 17 22 The Left

3/HPM - 149, 517, 24

od odseku 19 23 The Left HPM - 177, 485, 28

ods. 21 15 ID HPM - 85, 597, 6

ods. 22 7 The Left HPM - 135, 534, 21

8 The Left HPM - 196, 381, 111

HPČ

1/HPM + 527, 41, 121

ods. 23

ods. pôvodný text

2/HPM + 456, 178, 55

od odseku 25 24 The Left HPM - 44, 569, 77

HPČ

1/HPM + 574, 58, 58

ods. 26 ods. pôvodný text

2/HPM + 561, 97, 32

9 The Left HPM - 121, 542, 27ods. 27

26 S&D HPM - 267, 366, 56

ods. 28 10 The Left HPM - 109, 564, 17

16 ID HPM - 73, 577, 38

11 The Left HPM - 114, 518, 58

ods. 29

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

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1/HPM + 648, 21, 21

2/HPM + 588, 88, 14

HPČ

1/HPM + 586, 99, 5

ods. 32 ods. pôvodný text

2/HPM + 509, 127, 54

ods. 34 4V =
12V =

Verts/ALE
The Left

HPM - 176, 449, 64

od odseku 35 25 The Left HPM - 66, 545, 79

ods. 40 13 The Left HPM - 50, 511, 127

ods. 42 17 ID HPM - 144, 536, 8

ods. 43 ods. pôvodný text HPM + 619, 51, 20

od odôvodnenia A 18 The Left HPM - 212, 440, 38

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 462, 80, 145

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 7, 43

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
PN 22
1. časť „domnieva sa, že stratégia EÚ v oblasti očkovania, ktorá uprednostňuje záujmy 

nadnárodných farmaceutických spoločností pred verejným záujmom a zdravím 
obyvateľstva, zlyhala;“

2. časť „požaduje otvorenie patentov, aby sa existujúce výrobné kapacity v členských 
štátoch mohli využiť na dosiahnutie masovej výroby očkovacích látok;“

3. časť „vyzýva na diverzifikáciu obstarávania očkovacích látok z krajín a/alebo od 
farmaceutických spoločností, ktoré vyvinuli vakcíny proti COVID-19 uznané 
Svetovou zdravotníckou organizáciou;“

ID:
ods. 2
1. časť „má preto v úmysle zostaviť rozpočet zameraný na budúcnosť, ktorý bude 

napomáhať v procese obnovy a umožní Únii zvýšiť investície a bojovať proti 
nezamestnanosti, podporovať digitálnu a ekologickú transformáciu, sústrediť sa na 
silnú európsku zdravotnú úniu, presadzovať inkluzívnu obnovu so zameraním na 
mladú generáciu a zabezpečiť pre občanov EÚ bezpečné a prosperujúce prostredie; 
domnieva sa, že tieto priority sú nevyhnutné na podporu obnovy a vybudovanie 
základov odolnejšej Únie“

2. časť „v súlade s Parížskou dohodou;“
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ods. 5
1. časť text ako celok okrem slov: „aby EÚ mohla byť hnacou silou plnenia Európskej 

zelenej dohody a digitálnej transformácie“
2. časť tieto slová

ods. 14
1. časť text ako celok okrem slov: „dodatočných“ a „okrem toho zdôrazňuje, že v duchu 

zohľadňovania problematiky klímy by sa malo zintenzívniť úsilie vo všetkých 
oblastiach politiky v záujme dosiahnutia cieľa celkových výdavkov v oblasti klímy 
počas celého VFR na roky 2021 – 2027 vo výške aspoň 30 % celkovej sumy 
výdavkov z rozpočtu Únie a z Nástroja Európskej únie na obnovu; ďalej zdôrazňuje, 
že je potrebné pokračovať v práci na poskytnutí 7,5 % ročných výdavkov v rámci 
VFR na ciele v oblasti biodiverzity v roku 2024 a 10 % od roku 2026;“

2. časť „dodatočných“
3. časť „okrem toho zdôrazňuje, že v duchu zohľadňovania problematiky klímy by sa malo 

zintenzívniť úsilie vo všetkých oblastiach politiky v záujme dosiahnutia cieľa 
celkových výdavkov v oblasti klímy počas celého VFR na roky 2021 – 2027 vo 
výške aspoň 30 % celkovej sumy výdavkov z rozpočtu Únie a z Nástroja Európskej 
únie na obnovu; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v práci na poskytnutí 
7,5 % ročných výdavkov v rámci VFR na ciele v oblasti biodiverzity v roku 2024 a 
10 % od roku 2026;“

ods. 26
1. časť text ako celok okrem slov: „opakuje svoju výzvu na urýchlené začlenenie 

Rumunska, Bulharska a Chorvátska do schengenského priestoru;“
2. časť tieto slová

ods. 29
1. časť text ako celok okrem slov: „a dezinformačných kampaní proti európskym 

demokraciám riadených z tretích krajín,“
2. časť tieto slová
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ods. 32
1. časť text ako celok okrem slov: „pre Agentúru Organizácie Spojených národov pre 

pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) 
a“

2. časť tieto slová

PPE:
ods. 23
1. časť „zdôrazňuje, že ženy boli neprimerane zasiahnuté v dôsledku pandémie spôsobenej 

ochorením COVID-19; zdôrazňuje význam zavedenia rodovo responzívneho 
rozpočtovania s cieľom zabezpečiť, aby ženy a muži mali rovnaký prospech z 
verejných výdavkov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s 
Parlamentom urýchlila zavedenie účinnej, transparentnej a komplexnej metodiky na 
meranie príslušných výdavkov na rodovú rovnosť, ako sa uvádza v 
medziinštitucionálnej dohode, aby bolo možné preukázať hmatateľné výsledky pre 
rozpočet na rok 2022, ako aj vzhľadom na rozšírenie tejto metodiky na všetky 
programy VFR; okrem toho vyzýva na urýchlené vykonávanie stratégie EÚ pre 
rodovú rovnosť; zdôrazňuje znepokojujúce a narastajúce negatívne postoje v oblasti 
rodovej rovnosti a práv žien a dôležitosť mobilizácie všetkých nástrojov EÚ na 
riešenie tejto situácie;“

2. časť „požaduje dodatočné zdroje na podporu ochrany a presadzovania sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv a prístupu k nim, ako aj na podporu obhajkýň 
ľudských práv;“

16. Vykonávanie smerníc o kvalite okolitého ovzdušia

Správa: Javi López (A9-0037/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 609, 11, 69

ods. 1 ods. pôvodný text

2/HPM + 560, 118, 11

12 ECR HPM - 262, 411, 16ods. 4

5 PPE HPM - 235, 399, 54

od odseku 4 6 PPE HPM - 281, 373, 35

HPČ

1/HPM + 604, 50, 35

2/HPM + 376, 303, 10

ods. 7 ods. pôvodný text

3/HPM + 410, 255, 24
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 611, 49, 29

ods. 10 ods. pôvodný text

2/HPM + 555, 128, 6

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 424, 231, 34

od odseku 11 1 The Left HPM + 406, 275, 8

od odseku 12 2 The Left HPM - 312, 345, 32

HPČ

1/HPM + 583, 51, 55

ods. 14 ods. pôvodný text

2/HPM + 606, 34, 49

HPČ

1/HPM + 399, 206, 84

2/HPM + 639, 42, 8

ods. 15 ods. pôvodný text

3/HPM + 383, 243, 63

HPČ

1/HPM + 404, 265, 20

ods. 16 ods. pôvodný text

2/HPM + 621, 55, 13

3 The Left HPM - 201, 411, 77od odseku 16

4 The Left HPM - 319, 337, 33

HPČ

1/HPM + 601, 82, 6

ods. 19 ods. pôvodný text

2/HPM - 285, 395, 9

HPČ

1/HPM + 604, 43, 42

ods. 20 ods. pôvodný text

2/HPM + 546, 113, 30

HPČods. 26 ods. pôvodný text

1/HPM + 627, 22, 40
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 376, 299, 14

3/HPM + 543, 122, 24

4/HPM + 548, 131, 10

HPČ

1/HPM + 383, 297, 9

ods. 27 ods. pôvodný text

2/HPM + 538, 139, 12

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 366, 313, 10

HPČ

1/HPM + 577, 77, 35

ods. 29 ods. pôvodný text

2/HPM + 545, 131, 13

ods. 32 ods. pôvodný text HPM + 370, 278, 41

HPČ

1/HPM + 613, 53, 23

ods. 34 ods. pôvodný text

2/HPM + 399, 238, 52

HPČ

1/HPM + 631, 54, 4

ods. 36 ods. pôvodný text

2/HPM + 546, 136, 7

ods. 50 13 ECR HPM - 113, 548, 28

ods. 52 ods. pôvodný text HPM + 549, 122, 18

HPČ

1/HPM + 629, 12, 48

2/HPM + 643, 39, 7

ods. 56 ods. pôvodný text

3/HPM + 548, 133, 8

ods. 58 ods. pôvodný text HPM + 377, 279, 32

7 PPE HPM - 314, 363, 12ods. 59

ods. pôvodný text HPM + 372, 311, 6
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 64 8 PPE HPM + 383, 262, 44

Citácia 20 9V ECR HPM - 121, 386, 182

Citácia 23 ods. pôvodný text HPM + 598, 84, 7

Citácia 24 ods. pôvodný text HPM + 597, 82, 10

odôv. D ods. pôvodný text HPM + 594, 23, 72

odôv. E ods. pôvodný text HPM + 582, 55, 52

odôv. Y 10 ECR HPM - 126, 555, 8

od odôvodnenia Y 11 ECR HPM - 295, 387, 7

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 425, 109, 153

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: odseky 11, 15, 16, 28, 32, 58, 59
ECR: odseky 27, 28, 32, 52, 59
ID: odseky 16, 19, 36; Citácie 23, 24; odôvodnenia D, E

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 27
1. časť „vyzýva Komisiu, aby urýchlene začala konanie v prípade nesplnenia povinnosti s 

cieľom presadiť záväzky v oblasti znižovania emisií podľa smernice o národných 
emisných stropoch;“

2. časť „zdôrazňuje, že opatrenia EÚ na zníženie emisií vo všetkých odvetviach musia jasne 
smerovať k nulovým emisiám a nulovému znečisteniu z týchto odvetví; požaduje 
súdržný politický prístup k regulácii emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich 
látok;“
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Verts/ALE:
ods. 19
1. časť text ako celok okrem slov: „ako sú opatrenia na podporu zavádzania elektrického 

nabíjania a iných alternatívnych palív alebo pohonných systémov, napríklad 
skvapalneného zemného plynu (LNG), lítiovo iónových batérií, vodíka, palivových 
článkov a energie zo siete“

2. časť tieto slová

ECR:
ods. 1
1. časť „uznáva, že tri piliere politiky EÚ v oblasti čistého ovzdušia boli úspešné pri 

podpore klesajúceho trendu v oblasti emisií a koncentrácií väčšiny látok 
znečisťujúcich ovzdušie v Európe; zdôrazňuje, že hoci smernice o kvalite okolitého 
ovzdušia boli účinné pri stanovovaní spoločných noriem kvality ovzdušia EÚ 
a uľahčovaní výmeny informácií o kvalite ovzdušia, boli len čiastočne úspešné pri 
znižovaní znečistenia ovzdušia a zmierňovaní jeho nepriaznivých účinkov na 
zdravie, kvalitu života a životné prostredie; upozorňuje na to, že veľa členských 
štátov nedodržiava súčasné normy kvality ovzdušia“

2. časť „a neprijalo dostatočné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a na udržanie hodnôt 
prekročení na čo najnižšej úrovni, a to aj po tom, ako Komisia začala konanie v 
prípade nesplnenia povinnosti, a po vydaní súdnych príkazov požadujúcich 
dodržiavanie smerníc o kvalite okolitého ovzdušia;“

ods. 10
1. časť „uznáva, že členské štáty vytvorili sieť monitorovania kvality ovzdušia na základe 

spoločných kritérií vymedzených v smerniciach o kvalite okolitého ovzdušia s viac 
ako 4 000 monitorovacích staníc a 16 000 vzorkovacích miest; poukazuje na to, že 
ustanovenia o umiestnení zahŕňajú viaceré kritériá a ponúkajú určitý stupeň 
flexibility, čo môže sťažiť overovanie a často viesť k situáciám, že siete 
monitorovania v mestách neposkytujú informácie o miestach s najvyššími 
koncentráciami látok znečisťujúcich ovzdušie, v dôsledku čoho hrozí, že prekročené 
limitné hodnoty zostanú nepovšimnuté; naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským 
štátom prostredníctvom vykonávacieho aktu v súlade s článkom 28 smernice 
2008/50/ES poskytla bezodkladne usmernenia o tom, ako zriadiť siete 
monitorovania;“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby v rámci návrhov revidovaných smerníc o kvalite okolitého 
ovzdušia preskúmala a stanovila nové záväzné pravidlá pre umiestňovanie 
monitorovacích staníc a vzorkovacích miest, ako napríklad možnosť, aby Komisia 
požadovala umiestnenie ďalších monitorovacích miest tam, kde je to potrebné, s 
cieľom zabezpečiť lepšie meranie znečistenia ovzdušia, alebo aby stanovila 
minimálny počet meracích staníc podľa typu zdroja emisií (doprava, priemysel, 
poľnohospodárstvo alebo bývanie);“

ods. 16
1. časť „poznamenáva, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že zníženie 

motorizovanej dopravy a zmeny v modeloch mobility sú účinným nástrojom na 
zníženie znečistenia ovzdušia v mestách;“

2. časť „domnieva sa preto, že by sa mali podporovať osvedčené postupy, ako je nákupy v 
blízkom okolí, dobrovoľná práca na diaľku, elektronická administratíva alebo 
nejednotný pracovný čas;“
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ods. 20
1. časť text ako celok okrem slov: „domnieva sa, že základom dlhodobého mestského 

plánovania by mali byť tzv. 15-minútové mestá, v ktorých sú domovy, pracoviská, 
verejné služby a obchody prístupné do 15 minút pešo alebo verejnou dopravou;“

2. časť tieto slová

ods. 36
1. časť text ako celok okrem slov: , aby sa rozšíril rozsah meraných regulovaných 

znečisťujúcich látok“
2. časť tieto slová

ID:
ods. 14
1. časť „poukazuje na to, že pandémia ochorenia COVID-19 je príkladom neoddeliteľného 

prepojenia zdravia človeka so zdravím ekosystému;“
2. časť „zdôrazňuje potrebu zahrnúť skúsenosti týkajúce sa znečistenia ovzdušia získané 

počas pandémie ochorenia COVID-19 do navrhovania nových politík;“

ods. 15
1. časť „poznamenáva, že opatrenia na obmedzenie pohybu na kontrolu šírenia pandémie 

viedli k dočasnému zníženiu dopravy a priemyselnej činnosti a následne aj k 
historicky najväčšiemu poklesu emisií a znečistenia ovzdušia v rámci celého 
kontinentu, pričom koncentrácie znečisťujúcich látok boli výrazne pod zákonnými 
limitmi a odporúčaniami WHO, čo jasne poukazuje na účinok ľudskej činnosti na 
životné prostredie;“

2. časť „navrhuje analyzovať všetky opatrenia, aby sa pochopil ich vplyv;“
3. časť „s poľutovaním konštatuje, že nepretržité, dlhodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia 

môže zhoršiť vplyv vírusov postihujúcich dýchacie cesty, ako je COVID-19; je 
znepokojený rizikom, že znečistenie sa môže vrátiť na predchádzajúce úrovne alebo 
dokonca na ešte vyššie úrovne, a varuje pred odkladaním alebo rušením miestnych 
opatrení zameraných na zníženie znečistenia ovzdušia; zdôrazňuje skutočnosť, že 
výrazné zníženie znečistenia ovzdušia by malo z dlhodobého hľadiska značný prínos 
pre ľudské zdravie, ako aj pre poľnohospodárstvo a prírodné ekosystémy; 
zdôrazňuje preto, že boj proti znečisteniu ovzdušia musí byť jadrom plánu obnovy 
EÚ a že povinné požiadavky EÚ na kvalitu ovzdušia a ich účinné presadzovanie sú 
kľúčom k zaručeniu zdravia občanov a k zlepšeniu ich odolnosti voči budúcim 
zdravotným hrozbám; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili ambicióznosť 
svojich politík v oblasti čistého ovzdušia, a to aj cieleným využívaním finančných 
prostriedkov z národného mechanizmu EÚ na podporu obnovy a odolnosti;“
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ods. 29
1. časť text ako celok okrem slov: „poľnohospodárstva a“
2. časť tieto slová

ECR, ID:
ods. 56
1. časť „zdôrazňuje, že informácie o možnom vplyve znečistenia ovzdušia na zdravie, ktoré 

poskytujú členské štáty, sú obmedzené, nejasné a nie sú ľahko dostupné pre 
verejnosť; poznamenáva však, že existujú pozitívne trendy v praktickom plnení 
povinností členských štátov vyplývajúcich zo smerníc o kvalite okolitého ovzdušia, 
pokiaľ ide o informovanie verejnosti o stave kvality ovzdušia; vyzýva na ďalšiu 
harmonizáciu informácií o kvalite ovzdušia dostupných verejnosti vo všetkých 
zemepisných mierkach v členských štátoch a regiónoch a zároveň na zabezpečenie 
jednoduchého prístupu k presným informáciám o kvalite ovzdušia v reálnom čase; 
vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné regionálne a miestne orgány, aby začali 
aktualizované verejné informačné kampane o témach, ako sú rôzne druhy látok 
znečisťujúcich ovzdušie a ich vplyv na zdravie ľudí alebo existujúce úrovne 
znečistenia ovzdušia na danom území vrátane informácií zameraných na zraniteľné 
skupiny, a aby zverejnili, v ktorých zónach kvality ovzdušia sa dosiahol najväčší a v 
ktorých najmenší pokrok;“

2. časť „domnieva sa, že informačné kampane o ničivých účinkoch znečistenia ovzdušia v 
blízkosti príslušných zdrojoch znečistenia a/alebo inštalácii zariadení na 
zobrazovanie údajov o kvalite ovzdušia by tiež mohli zlepšiť informovanosť a 
zvýšiť povedomie verejnosti a podnietiť zmenu v správaní a vzorcoch, ktoré môžu 
prispieť ku kvalite ovzdušia;“ okrem slov: „v blízkosti príslušných zdrojoch 
znečistenia a/alebo inštalácii zariadení na zobrazovanie údajov o kvalite ovzdušia“

3. časť „v blízkosti príslušných zdrojoch znečistenia a/alebo inštalácii zariadení na 
zobrazovanie údajov o kvalite ovzdušia“

PPE, ECR:
ods. 7
1. časť „poznamenáva, že veľká väčšina konaní v prípade porušenia povinnosti, ktoré 

Komisia doteraz začala, sa týka prekročenia limitných hodnôt, čo dokazuje, že 
limitné hodnoty sú najlepšie vynútiteľné prvky smernice o kvalite okolitého 
ovzdušia;“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby navrhla nahradenie súčasných cieľových hodnôt (O3, As, Cd, 
Ni a BaP) limitnými hodnotami;“

3. časť „poukazuje na to, že ročné normy umožňujú vznik nepozorovaných prudkých 
zvýšení koncentrácií znečisťujúcich látok, najmä v prípade PM2,5;“

PPE, ID:
ods. 26
1. časť text ako celok okrem slov: „a aby ich posilnili“, „upozorňuje, že väčšina členských 

štátov nesplní svoje záväzky týkajúce sa zníženia emisií na roky 2020 a 2030 podľa 
smernice o národných emisných stropoch;“ a „poľnohospodárstva“

2. časť „a aby ich posilnili“
3. časť „upozorňuje, že väčšina členských štátov nesplní svoje záväzky týkajúce sa zníženia 

emisií na roky 2020 a 2030 podľa smernice o národných emisných stropoch;“
4. časť „poľnohospodárstva“

PPE, ECR, ID:
ods. 34
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1. časť „poznamenáva, že výroba energie s použitím tuhých palív bude v blízkej budúcnosti 
hlavným zdrojom emisií ortuti do ovzdušia v Európe; v tejto súvislosti víta záväzky 
prijaté aspoň desiatimi členskými štátmi EÚ na postupné ukončenie používania 
uhlia;“

2. časť „vyzýva ostatné členské štáty EÚ, aby najneskôr do roku 2030 takisto prestali 
používať uhlie ako zdroj energie;“

17. Nová stratégia EÚ – Afrika

Správa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny návrh 
uznesenia

1 ID HPM - 101, 579, 8

Návrh uznesenia
(výbor DEVE)
(text ako celok)

HPM + 460, 64, 163

18. Stratégia EÚ pre udržateľný cestovný ruch

Správa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 17 1 poslanci HPM + 408, 185, 93

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 577, 31, 80

19. Posilnenie medzinárodnej úlohy eura

Správa: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia
(text ako celok)

HPM + 494, 94, 100
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20. Hodnotiaca správa Komisie o vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov po dvoch rokoch od jeho uplatňovania

Návrh uznesenia: B9-0211/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0211/2021
(výbor LIBE)

1 PPE HPM - 209, 418, 62

HPČ

1/HPM + 554, 36, 99

ods. 2

ods. pôvodný text

2/HPM + 452, 215, 22

od odseku 2 2 PPE HPM - 233, 400, 56

ods. 3 3 PPE HPM - 290, 364, 35

ods. 6 4 PPE HPM - 205, 388, 96

HPČ

1/HPM + 595, 15, 79

ods. 7 ods. pôvodný text

2/HPM + 542, 103, 44

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 545, 68, 76

HPČ

1/HPM + 625, 40, 24

ods. 17 ods. pôvodný text

2/HPM + 390, 289, 10

5 PPE HPM - 219, 392, 78

HPČ

1/HPM + 660, 17, 12

ods. 20

ods. pôvodný text

2/HPM + 385, 220, 84

HPČ

1/HPM + 628, 39, 22

ods. 23 ods. pôvodný text

2/HPM + 524, 150, 15
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 546, 103, 37

ods. 24 ods. pôvodný text

2/HPM + 627, 11, 49

ods. 26 6 PPE HPM - 226, 405, 58

7 PPE HPM - 223, 441, 25od odseku 26

8 PPE HPM - 321, 358, 10

ods. 27 9 PPE HPM - 266, 392, 31

od odseku 27 10 PPE HPM - 180, 410, 99

HPČ

1/HPM + 582, 51, 56

ods. 33 ods. pôvodný text

2/HPM + 627, 1, 61

ods. 34 11 PPE HPM - 301, 360, 28

ods. 35 12 PPE HPM - 185, 429, 75

ods. 36 13 PPE HPM - 233, 401, 55

HPČ

1/HPM + 393, 231, 64

ods. 37 ods. pôvodný text

2/HPM + 654, 12, 23

HPČ

1/HPM + 682, 2, 5

2/HPM + 499, 175, 15

ods. 38 ods. pôvodný text

3/HPM + 614, 30, 45

ods. 40 ods. pôvodný text HPM + 370, 308, 11

HPČ

1/HPM + 384, 296, 9

ods. 41 ods. pôvodný text

2/HPM + 606, 6, 77

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 483, 96, 108
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Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: odseky 16, 40
PPE: ods. 40

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 7
1. časť Text ako celok okrem slova: „nekorektne“
2. časť toto slovo

ods. 17
1. časť text ako celok okrem slov: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zatiaľ 

nezačala konanie o nesplnení povinnosti voči tým členským štátom, ktoré si neplnia 
povinnosti vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby to bezodkladne urobila;“

2. časť tieto slová

ods. 20
1. časť text ako celok okrem slov: „najmä pokiaľ ide o úlohu orgánov pre ochranu osobných 

údajov v Írsku a Luxembursku; konštatuje, že tieto orgány pre ochranu osobných 
údajov sú zodpovedné za riešenie veľkého počtu prípadov, keďže mnohé 
technologické spoločnosti zaregistrovali svoje hlavné sídlo v EÚ práve v Írsku alebo 
Luxembursku; vyjadruje znepokojenie najmä nad tým, že írsky orgán pre ochranu 
osobných údajov vo všeobecnosti uzatvára väčšinu prípadov zmierom namiesto 
sankcií a že prípady postúpené Írsku v roku 2018 ani nedospeli do štádia návrhu 
rozhodnutia podľa článku 60 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;“

2. časť tieto slová

ods. 23
1. časť text ako celok okrem slov: „vyzýva Komisiu, aby využila svoju právomoc zasiahnuť 

v členských štátoch, v ktorých vnútroštátne opatrenia, činnosti a rozhodnutia 
ohrozujú ducha, cieľ a znenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov“

2. časť tieto slová

ods. 24
1. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie nad zneužívaním všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov verejnými orgánmi niektorých členských štátov s cieľom obmedziť činnosť 
novinárov a mimovládnych organizácií;“

2. časť „jednoznačne súhlasí s Komisiou, že pravidlá ochrany údajov by nemali 
ovplyvňovať uplatňovanie slobody prejavu a práva na informácie vytváraním 
zastrašujúceho účinku alebo ich interpretáciou v zmysle vytvárania tlaku na 
novinárov, aby zverejňovali svoje zdroje; vyjadruje však sklamanie z toho, že 
Komisia ešte stále neukončila svoje posúdenie rovnováhy medzi právom na ochranu 
osobných údajov a slobodou prejavu a právom na informácie, ako sa uvádza v 
článku 85 všeobecného nariadenia o ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti bezodkladne ukončila posudzovanie vnútroštátnych právnych predpisov 
a aby využila všetky dostupné nástroje vrátane konaní v prípade nesplnenia 
povinnosti na zabezpečenie toho, aby členské štáty dodržiavali všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov, a na obmedzenie akejkoľvek fragmentácie rámca na ochranu 
údajov;“

ods. 33
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1. časť „opätovne zdôrazňuje, že programy hromadného sledovania, ktoré zahŕňajú 
hromadné zhromažďovanie údajov, bránia zisteniam týkajúcim sa úrovne 
primeranosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby uplatnila závery Súdneho dvora EÚ vo 
veci Schrems I, II a Privacy International a i. (2020) na všetky preskúmania 
rozhodnutí o primeranosti, ako aj prebiehajúce a budúce rokovania;“

2. časť „pripomína, že prenosy využívajúce výnimky pre osobitné situácie podľa článku 49 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov by mali byť naďalej iba výnimočné; v 
tejto súvislosti víta usmernenia EDPB a orgánov pre ochranu osobných údajov a 
vyzýva ich, aby zabezpečili jednotný výklad pri uplatňovaní a kontrole takýchto 
výnimiek v súlade s usmerneniami EDPB č. 02/2018;“

ods. 41
1. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatočným vykonávaním smernice 

o súkromí a elektronických komunikáciách členskými štátmi vzhľadom na zmeny 
zavedené všeobecným nariadením o ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
svoje hodnotenie a začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti tým 
členským štátom, ktoré riadne nevykonali smernicu o súkromí a elektronických 
komunikáciách; je zvlášť znepokojený tým, že niekoľko rokov meškajúca reforma v 
oblasti súkromia a elektronických komunikácií vedie k fragmentácii právneho 
prostredia v EÚ, čo má negatívny vplyv na podniky aj občanov;“

2. časť „pripomína, že nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách bolo 
navrhnuté tak, aby dopĺňalo a špecifikovalo všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
a aby sa časovo zhodovalo s nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov; zdôrazňuje, že reforma pravidiel o súkromí a elektronických 
komunikáciách nesmie viesť k zníženiu súčasnej úrovne ochrany poskytovanej 
podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o súkromí a 
elektronických komunikáciách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že uplynuli štyri 
roky, kým Rada prijala svoju rokovaciu pozíciu k návrhu nariadenia o súkromí a 
elektronických komunikáciách, zatiaľ čo Parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu v 
októbri 2017; pripomína, že je dôležité aktualizovať pravidlá súkromia 
a elektronických komunikácií z rokov 2002 a 2009 s cieľom zlepšiť ochranu 
základných práv občanov, zvýšiť právnu istotu pre podniky a doplniť všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov;“
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PPE:
ods. 37
1. časť „zastáva názor, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov vďaka svojej 

technologickej neutrálnosti poskytuje pevný regulačný rámec pre vznikajúce 
technológie;“

2. časť „domnieva sa však, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na riešenie širších otázok 
digitalizácie, ako sú monopolné situácie a nerovnováha síl, a to prijatím osobitného 
nariadenia, a že treba dôkladne zvážiť súvis medzi všeobecným nariadením o 
ochrane údajov a každou novou legislatívnou iniciatívou s cieľom zabezpečiť 
jednotnosť a riešiť právne medzery; pripomína Komisii jej povinnosť zabezpečiť, 
aby legislatívne návrhy, ako sú správa údajov, akt o správe údajov, akt o digitálnych 
službách alebo umelej inteligencii, boli vždy v plnom súlade so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov a smernicou o presadzovaní práva; domnieva sa, že 
konečné znenia prijaté spoluzákonodarcami na základe medziinštitucionálnych 
rokovaní musia byť plne v súlade s acquis v oblasti ochrany údajov; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že samotná Komisia nemá vždy jednotný prístup k ochrane 
údajov v legislatívnych návrhoch; zdôrazňuje, že odkaz na uplatňovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov či znenie „bez toho, aby bolo dotknuté 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ automaticky neznamená, že je návrh 
v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby viedla 
konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS) a EDPB, 
ak má prijatie návrhov legislatívneho aktu dosah na ochranu práv a slobôd fyzických 
osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov; ďalej vyzýva Komisiu, aby sa pri 
príprave návrhov alebo odporúčaní snažila viesť konzultácie s EDPS s cieľom 
zabezpečiť jednotnosť pravidiel ochrany údajov v celej Únii a aby vždy vykonávala 
posúdenie vplyvu;“

ods. 38
1. časť „poznamenáva, že hoci profilovanie, ktoré je povolené článkom 22 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov len za prísnych a úzko vymedzených podmienok, sa 
stále viac využíva, keďže online aktivity jednotlivcov poskytujú podrobný prehľad o 
ich psychike a súkromnom živote;“

2. časť „poznamenáva, že keďže profilovanie umožňuje manipuláciu správania 
používateľov, zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa 
využívania digitálnych služieb by sa malo obmedziť na mieru, ktorá je nevyhnutne 
potrebná na poskytnutie služby a fakturáciu používateľov;“

3. časť „vyzýva Komisiu, aby predložila prísne odvetvové právne predpisy o ochrane 
údajov pre citlivé kategórie osobných údajov, ak tak ešte neurobila; požaduje 
dôsledné presadzovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov pri spracúvaní 
osobných údajov;“

ID:
ods. 2
1. časť „konštatuje, že po dvoch rokoch uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov sa toto nariadenie celkovo považuje za úspech,
2. časť „a súhlasí s Komisiou, že v tejto fáze nie je potrebné aktualizovať ani revidovať 

právne predpisy;“
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21. Správy o Albánsku za obdobie 2019 – 2020

Správa: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 522, 117, 47

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 601, 69, 16

od odseku 26 2 ID HPM - 261, 382, 37

HPČ

1/HPM + 536, 40, 108

ods. 31 ods. pôvodný text

2/HPM + 575, 54, 35

HPČ

1/HPM + 640, 16, 29

ods. 34 ods. pôvodný text

2/HPM + 592, 65, 28

ods. 38 4 The Left HPM + 542, 79, 64

HPČ

1/HPM - 132, 405, 147

5 The Left

2/HPM - 68, 586, 30

ods. 43

1 Verts/ALE HPM - 137, 419, 129

HPČ

1/HPM + 599, 55, 31

ods. 46 ods. pôvodný text

2/HPM + 539, 131, 14

od odseku 51 3 ID HPM - 176, 437, 65

HPČ

1/HPM + 605, 28, 51

ods. 56 ods. pôvodný text

2/HPM + 545, 62, 78

HPČ

1/HPM + 590, 80, 14

ods. 79 ods. pôvodný text

2/HPM + 626, 51, 8
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 80 ods. pôvodný text HPM + 570, 88, 26

odôv. A ods. pôvodný text HPM + 564, 70, 49

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 581, 61, 45

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 31
ID: odseky 2, 3; odôv. A
The Left: ods. 80

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 46
1. časť text ako celok okrem slov: „a počtu neopodstatnených žiadostí o azyl albánskych 

štátnych príslušníkov“
2. časť tieto slová

PPE:
ods. 31
1. časť „poznamenáva, že platnosť národného akčného plánu Albánska pre otázky LGBTI 

osôb na roky 2016 – 2020 uplynula, a vyzýva vládu, aby vypracovala nový akčný 
plán prostredníctvom transparentných a inkluzívnych konzultácií s občianskou 
spoločnosťou a aby zabezpečila vyčlenenie primeraných zdrojov na jeho 
vykonávanie; vyzýva albánske orgány, aby podporovali sociálnu akceptáciu 
LGBTQI+ osôb, ktoré sa stále pravidelne stretávajú s diskrimináciou a nenávistnými 
prejavmi;“

2. časť „víta rozhodnutie odstrániť tzv. konverznú terapiu, ktorá je neprijateľná, a tým 
posilniť právo na rodovú identitu a rodové prejavy;“

ECR:
ods. 34
1. časť text ako celok okrem slov: „Rómov, Egypťanov a iných“
2. časť tieto slová

ods. 56
1. časť text ako celok okrem slov: „komunita LGBTQI+“ 
2. časť tieto slová

The Left:
PN 5
1. časť „zdôrazňuje význam predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré sa musí 

vykonávať tak, aby sa v plnej miere dodržiavali základné práva zakotvené v 
príslušných medzinárodných a regionálnych právnych predpisoch a zásadách; berie 
na vedomie začatie prvej plnohodnotnej spoločnej operácie s Európskou agentúrou 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) mimo Európskej únie“

2. časť „a žiada agentúru Frontex, aby objasnila, či sa pred začatím jej operácií v Albánsku 
vykonalo posúdenie vplyvu na základné práva;  je znepokojený správami o údajnom 
zavracaní migrantov na albánsko-gréckej hranici a vyzýva na urýchlené vyšetrenie 
týchto obvinení agentúrou Frontex a albánskymi orgánmi;“
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ods. 79
1. časť „víta, že Albánsko zachováva úplný súlad s rozhodnutiami a vyhláseniami v oblasti 

spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré boli prijaté od roku 2012, a 
víta jeho aktívnu účasť na misiách a operáciách krízového riadenia EÚ, ako aj jeho 
aktívny príspevok k misiám NATO, ktoré majú strategický význam pre EÚ;“

2. časť naliehavo vyzýva Albánsko, aby dodržiavalo pozíciu EÚ k právomoci 
Medzinárodného trestného súdu;

22. Správy o Kosove za obdobie 2019 – 2020

Správa: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 4 1 Verts/ALE HPM + 517, 95, 67

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 473, 165, 41

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 472, 165, 41

ods. 8 ods. pôvodný text HPM + 525, 105, 51

HPČ

1/HPM + 564, 80, 37

ods. 10 ods. pôvodný text

2/HPM + 578, 76, 27

4V PPE HPM - 272, 350, 57ods. 11

2 Verts/ALE HPM + 344, 289, 43

HPČ

1/HPM + 590, 69, 22

ods. 12 ods. pôvodný text

2/HPM + 585, 79, 17

od odseku 27 6 ID HPM - 221, 408, 47

od odseku 29 7 ID HPM - 240, 379, 59

HPČ

1/HPM + 557, 40, 84

ods. 31 ods. pôvodný text

2/HPM + 602, 39, 40
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 48 ods. pôvodný text HPM + 557, 60, 62

HPČ

1/HPM + 548, 14, 114

ods. 54 ods. pôvodný text

2/HPM + 467, 120, 90

HPČ

1/HPM + 605, 32, 44

ods. 58 ods. pôvodný text

2/HPM + 576, 75, 30

HPČ

1/HPM + 479, 126, 74

ods. 63 ods. pôvodný text

2/HPM + 453, 158, 68

ods. 64 ods. pôvodný text HPM + 493, 97, 89

ods. 101 5 PPE HPM + 336, 273, 71

HPČ

1/HPM + 553, 119, 9

odôv. A ods. pôvodný text

2/HPM + 506, 134, 39

odôv. D ods. pôvodný text HPM + 534, 130, 17

HPČ

1/HPM + 595, 40, 46

2/HPM + 483, 144, 52

odôv. E ods. pôvodný text

3/HPM + 491, 135, 53

HPČ

1/HPM + 657, 17, 7

odôv. F ods. pôvodný text

2/HPM + 508, 100, 70

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 471, 109, 104

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 48
The Left: ods. 64; odôv. D



P9_PV(2021)3.24-25(VOT)_SK.docx 29 PE 691.015

Renew: odseky 6, 7, 63
ID: odseky 6, 8

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 54
1. časť víta pokrok v ochrane práv LGBTI osôb na legislatívnej a politickej úrovni; 

konštatuje však, že je potrebné vykonávať v plnej miere existujúci antidiskriminačný 
rámec, a vyzýva na riadne vyšetrenie prípadov trestných činov z nenávisti voči 
LGBTI osobám;

2. časť „vyzýva vládu, aby zahrnula partnerstvá osôb rovnakého pohlavia do projektu 
občianskeho zákonníka, ako ich zaručuje ústava krajiny;“

The Left:
odôv. A
1. časť text ako celok okrem slov: „ako každá krajina, ktorá sa usiluje o vstup do Európskej 

únie“
2. časť tieto slová

odôv. F
1. časť „keďže tieňová ekonomika v Kosove bráni celkovému rozvoju životaschopného 

hospodárstva“ 
2. časť „krajiny;“

ods. 10
1. časť text ako celok okrem slov: „víta opätovnú angažovanosť USA a zdôrazňuje, že 

treba, aby EÚ a Spojené štáty americké posilnili svoje partnerstvo a koordináciu na 
západnom Balkáne; zdôrazňuje, že transatlantická spolupráca je kľúčovým faktorom 
stability v regióne“

2. časť tieto slová

ods. 12
1. časť „uznáva významný prínos medzinárodných bezpečnostných síl KFOR a 

zúčastnených štátov k zachovaniu bezpečného a chráneného prostredia, a slobode 
pohybu pre všetkých občanov Kosova,“

2. časť „ako aj k uľahčeniu euroatlantickej integrácie západného Balkánu;“

ods. 58
1. časť text ako celok okrem slov: „A o aktívne zosúladenie so spoločnou zahraničnou a 

bezpečnostnou politikou EÚ (SZBP);“
2. časť tieto slová

ods. 63
1. časť text ako celok okrem slov: „a opakuje svoju výzvu, aby tak urobili“ 
2. časť tieto slová

ID:
ods. 31
1. časť „berie s uspokojením na vedomie prijatie nariadenia o integrácii cudzincov a vyzýva 

na jeho úplné vykonávanie;“
2. časť „zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie dostatočnej 

administratívnej kapacity a kapacity v oblasti presadzovania práva s cieľom riešiť 
migračné výzvy vrátane prevádzačstva migrantov;“
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The Left, Renew:
odôv. E
1. časť “keďže Kosovo je jedinou krajinou západného Balkánu, ktorej občania potrebujú 

víza na cestu do schengenského priestoru“ okrem slov: „je jedinou krajinou 
západného Balkánu, ktorej“

2. časť „je jedinou krajinou západného Balkánu, ktorej“
3. časť „hoci všetky kritériá liberalizácie vízového režimu sú od roku 2018 splnené;“

Iné
PN 3 bol vzatý späť.

23. Správy o Severnom Macedónsku za obdobie 2019 – 2020

Správa: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 3 ods. pôvodný text HPM + 563, 84, 37

HPČ

1/HPM + 582, 70, 32

2/HPM + 567, 78, 39

ods. 4 ods. pôvodný text

3/HPM + 549, 85, 50

ods. 5 9 The Left HPM - 149, 487, 48

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 572, 93, 19

od odseku 12 3 S&D, 
Verts/ALE

HPM + 580, 32, 72

od odseku 18 6 ID HPM - 268, 382, 28

HPČ

1/HPM + 629, 19, 34

ods. 23 ods. pôvodný text

2/HPM + 580, 85, 19

od odseku 33 8 ECR HPM - 199, 405, 79

1 Renew HPM + 593, 10, 81

HPČ

1/HPM ↓

ods. 39

ods. pôvodný text

2/HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3/HPM ↓

10 The Left HPM - 116, 552, 16

HPČ

1/HPM + 585, 41, 58

2/HPM + 370, 294, 20

ods. 48

ods. pôvodný text

3/HPM + 589, 27, 68

od odseku 55 7 ID HPM - 187, 404, 88

4 PPE HPM + 352, 171, 160od odseku 74

5 PPE HPM + 479, 136, 68

11 The Left HPM - 143, 508, 33

HPČ

1/HPM + 640, 15, 29

ods. 75

ods. pôvodný text

2/HPM + 579, 31, 74

od odseku 77 2 S&D, 
Verts/ALE

HPM - 232, 353, 97

ods. 82 ods. pôvodný text HPM + 580, 71, 32

ods. 83 ods. pôvodný text HPM + 584, 81, 19

ods. 84 ods. pôvodný text HPM + 585, 86, 13

odôv. F ods. pôvodný text HPM + 517, 75, 90

odôv. S ods. pôvodný text HPM + 563, 74, 47

HPČ

1/HPM + 618, 23, 43

odôv. T ods. pôvodný text

2/HPM + 588, 70, 26

odôv. U ods. pôvodný text HPM + 572, 88, 24

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 558, 70, 59

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: odôv. F
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ID: odseky 3, 7
The Left: odôvodnenia S, U, odseky 3, 82, 83, 84

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 4
1. časť „pripomína členským štátom, že politika rozširovania sa musí riadiť objektívnymi 

kritériami“
2. časť „a nesmú ju obmedzovať jednostranné záujmy“
3. časť „pripomína, že politika rozširovania EÚ je najúčinnejším nástrojom zahraničnej 

politiky Únie a že jej ďalšie oslabovanie by mohlo viesť k nestabilnej situácii 
v bezprostrednom susedstve EÚ;“

ods. 39
1. časť „víta obnovené prijatie antidiskriminačných právnych predpisov všetkými 

politickými stranami, a naliehavo vyzýva orgány, aby na ne nadviazali inkluzívnym 
a transparentným procesom, ktorým sa zriadi nezávislá komisia pre ochranu pred 
diskrimináciou, ktorá zabezpečí ochranu a začlenenie všetkých marginalizovaných 
skupín;“

2. časť „nabáda Sobranie, aby prijalo právne predpisy, ktoré umožnia zjednodušený, 
transparentný a prístupný postup na právne uznanie rodu na základe sebaurčenia“ 

3. časť „a zabránia diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity; 
berie na vedomie usporiadanie historicky prvého dúhového pochodu v Skopje v júni 
2019;“

ods. 48
1. časť „víta úsilie krajiny o zlepšenie spolupráce pri riadení neregulárnej migrácie, ochrany 

hraníc a riešení základných potrieb utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov; 
„požaduje ďalšie posilnenie medzinárodnej ochrany pre osoby v núdzi a 
predchádzanie porušovaniu medzinárodného práva,“

2. časť „ako sú údajné navrátenia migrantov;“
3. časť „vyzýva orgány, aby zaviedli aktívny monitorovací mechanizmus a prijali potrebné 

kroky na zabránenie takémuto porušovaniu medzinárodného práva; zdôrazňuje, že 
príspevok Severného Macedónska k ochrane vonkajších hraníc Európskej únie má 
kľúčový význam, a vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju podporu ochrany hraníc 
v tomto regióne; berie na vedomie pokrok dosiahnutý v boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi a pašovaniu a pripomína potrebu vytvoriť životaschopný mechanizmus 
riadenia neregulárnych migračných tokov a boja proti prevádzačským sieťam, keďže 
krajina sa nachádza na jednej z hlavných migračných tranzitných trás; berie na 
vedomie prebiehajúcu spoluprácu a podporuje dokončenie dohody o štatúte 
s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá by uľahčila 
lepšiu ochranu hraníc a boj proti cezhraničnej trestnej činnosti pri plnom dodržiavaní 
základných práv; nabáda krajinu, aby prikročila k prijatiu stratégie integrácie 
migrantov vrátane reintegrácie navrátilcov;“

ods. 75
1. časť „pripomína svoju plnú podporu posilnenej regionálnej spolupráci a vyzýva všetky 

strany, aby zabezpečili úplné a dôsledné vykonávanie v dobrej viere Dohody 
z Prespy s Gréckom a Zmluvy o dobrých susedských vzťahoch s Bulharskom, keďže 
obidve sú dôležitou súčasťou dvojstranných vzťahov;“

2. časť „naliehavo vyzýva partnerov, aby sa naďalej angažovali a bilaterálne vyriešili všetky 
otvorené dvojstranné otázky, ktoré nemajú vplyv na prístupový proces, aby konali 
konštruktívnym spôsobom a aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli ohroziť európsku 
integráciu a širšie záujmy EÚ;“
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The Left:
ods. 23
1. časť text ako celok okrem slov: „súvisiaci s“ a „a NATO“
2. časť tieto slová

odôv. T
1. časť text ako celok okrem slov: „krajina stala 30. členským štátom NATO“
2. časť tieto slová

24. Správy o Srbsku za obdobie 2019 – 2020

Správa: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 7 2V PPE HPM - 305, 346, 33

HPČ

1/HPM + 609, 61, 14

2/HPM + 645, 34, 5

ods. 8 ods. pôvodný text

3/HPM + 588, 62, 34

ods. 16 10 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HPM + 391, 258, 33

HPČ

1/HPM + 589, 51, 43

2/HPM + 460, 181, 42

3/HPM + 612, 37, 34

4/HPM + 396, 273, 14

5/HPM + 620, 26, 37

6/HPM + 445, 190, 48

ods. 17 ods. pôvodný text

7/HPM + 620, 24, 39

3 PPE HPM + 617, 21, 46ods. 19

11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HPM + 582, 65, 36
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 23 15 Verts/ALE, 
S&D, Renew

HPM + 432, 201, 50

HPČ

1/HPM + 642, 29, 12

2/HPM + 407, 198, 77

ods. 24 ods. pôvodný text

3/HPM + 616, 33, 34

od odseku 26 20 ID HPM - 251, 400, 28

HPČ

1/HPM + 552, 81, 50

2/HPM + 386, 232, 65

3/HPM + 543, 38, 102

ods. 31 ods. pôvodný text

4/HPM + 396, 232, 55

HPČ

1/HPM + 531, 85, 66

2/HPM + 331, 245, 106

ods. 38 ods. pôvodný text

3/HPM + 583, 42, 57

ods. 39 16 Verts/ALE, 
S&D, Renew

HPM + 560, 54, 68

ods. 40 4 PPE HPM + 630, 15, 39

12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HPM + 593, 29, 61

HPČ

1/HPM ↓

2/HPM ↓

3/HPM ↓

4/HPM ↓

ods. 42

ods. pôvodný text

5/HPM ↓



P9_PV(2021)3.24-25(VOT)_SK.docx 35 PE 691.015

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

9 Renew, S&D, 
Verts/ALE

HPM + 399, 265, 19ods. 44

5 PPE HPM ↓

13 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HPM + 589, 54, 41

HPČ

1/HPM ↓

2/HPM ↓

ods. 48

ods. pôvodný text

3/HPM ↓

ods. 51 6V PPE HPM - 223, 375, 86

od odseku 53 17 Verts/ALE, 
S&D, Renew

HPM + 392, 241, 50

HPČ

1/HPM + 601, 6, 77

ods. 55 ods. pôvodný text

2/HPM + 545, 86, 51

HPČ

1/HPM + 579, 23, 81

ods. 59 ods. pôvodný text

2/HPM + 531, 87, 64

7 PPE HPM + 515, 104, 62

HPČ

1/HPM ↓

ods. 60

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

HPČ

1/HPM + 627, 42, 15

ods. 64 ods. pôvodný text

2/HPM + 578, 97, 9

HPČods. 78 ods. pôvodný text

1/HPM + 630, 26, 28
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 545, 103, 36

ods. 84 14 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HPM + 562, 67, 54

ods. 86 18 ECR HPM - 327, 334, 22

ods. 87 ods. pôvodný text HPM + 567, 87, 30

19 ECR HPM + 516, 106, 62

HPČ

1/HPM ↓

ods. 88

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

HPČ

1/HPM + 638, 5, 41

2/HPM + 561, 91, 32

ods. 89 ods. pôvodný text

3/HPM + 587, 57, 40

ods. 90 8V PPE HPM - 263, 352, 65

od odseku 92 21 ID HPM - 171, 458, 50

HPČ

1/HPM + 639, 6, 38

2/HPM + 562, 85, 36

3/HPM + 621, 29, 33

ods. 94 ods. pôvodný text

4/HPM + 590, 51, 42

ods. 105 ods. pôvodný text HPM + 592, 18, 73

odôv. R 1 PPE HPM + 641, 5, 37

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 538, 69, 79

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 60
ID: ods. 105
The Left: ods. 87
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 55
1. časť text ako celok okrem slov: „vykonávaniu Istanbulského dohovoru“
2. časť tieto slová

ods. 59
1. časť „zdôrazňuje potrebu naďalej chrániť práva LGBTI osôb; požaduje primeranejšie a 

účinnejšie reakcie orgánov na nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti;“
2. časť „víta pokojný priebeh dvoch pochodov Pride parade v roku 2019; zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby všetky inštitúcie podporovali prípravu podujatia EuroPride 2022 a 
zaistili bezpečnosť všetkých účastníkov;“

ods. 78
1. časť text ako celok okrem slov: „posunie sa smerom k obnoviteľným zdrojom energie a 

menej znečisťujúcim palivám a zároveň zruší všetky dotácie na uhlie, ktoré sú s tým 
v rozpore;“

2. časť tieto slová

ID:
ods. 8
1. časť „zdôrazňuje význam strategickej komunikácie srbských zainteresovaných strán o 

výhodách pristúpenia k EÚ;“
2. časť „zdôrazňuje, že verejná diskusia o pristúpení k EÚ sa musí zakladať na faktoch a 

musí podporovať plné dodržiavanie základných práv a demokratických 
hodnôt;“ okrem slova: „podporovať“

3. časť toto slovo

PPE:
ods. 17
1. časť „pripomína volebné zásady vymedzené Benátskou komisiou a so znepokojením 

konštatuje, že prezident“ 
2. časť „Aleksandar Vučič“
3. časť „oznámil konanie predčasných volieb“ 
4. časť „bez ústavného základu a bez toho, aby to bolo z politického hľadiska potrebné,“
5. časť „pričom zároveň [...] ohlásil,“
6. časť „ako prezident Srbska a predseda najväčšej politickej strany v krajine“
7. časť „že prezidentské, parlamentné a komunálne voľby v Belehrade sa budú konať v 

jeden deň na jar 2022;“

ods. 24
1. časť „naliehavo vyzýva Srbsko, aby dosiahlo presvedčivé výsledky vrátane udržateľnej 

úspešnosti, pokiaľ ide o účinné vyšetrovania v oblastiach, ktoré vyvolávajú obavy, 
ako je súdnictvo, sloboda prejavu a boj proti korupcii a organizovanej trestnej 
činnosti;“

2. časť „najmä v prípadoch vysokého záujmu verejnosti vrátane prípadov Krušik, Jovanjica 
a Telekom Srbija“

3. časť „aby zlepšilo svoje výsledky, pokiaľ ide o vyšetrovania, vznesenie obvinení 
a odsúdenia vo veciach korupcie na najvyšších miestach vrátane zaistenia 
a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti; opakuje svoju výzvu z 
roku 2018 na zaistenie spravodlivosti, pokiaľ ide o nezákonnú demoláciu 
súkromného majetku v štvrti Savamala v Belehrade; konštatuje, že od 1. septembra 
2020 je v platnosti nový zákon o predchádzaní korupcii;“
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ods. 31
1. časť „vyjadruje obavy o účinné fungovanie nového parlamentu,“
2. časť „kde neexistuje parlamentná opozícia, ktorého legitimitu spochybňujú opozičné 

strany a“ 
3. časť „�ktorého funkčné obdobie má byť skrátené, ako informoval srbský prezident,“
4. časť „a tiež nad tým, že tento parlament prijíma ďalekosiahle ústavné zmeny bez 

otvorenej, inkluzívnej a demokratickej verejnej diskusie, najmä v oblasti súdnictva;“

ods. 38
1. časť „so znepokojením konštatuje, že národné zhromaždenie zasadlo až 44 dní po 

vyhlásení núdzového stavu v marci 2020, 
2. časť „čo oslabilo jeho pozíciu ako kľúčovej inštitúcie parlamentnej demokracie podľa 

ústavy Srbska;“
3. časť „so znepokojením konštatuje, že národné zhromaždenie nezačalo v plnej miere svoju 

činnosť ešte dlho po vyhlásení konečných výsledkov volieb 5. júla 2020, a to 
napriek tomu, že vznikla jasná parlamentná väčšina; vyzýva národné zhromaždenie, 
aby sa počas parlamentnej diskusie vyhlo štvavej rétorike a aby bojovalo proti 
nenávistným prejavom; zdôrazňuje, že v demokracii má práca opozície dôležité 
miesto;“

ods. 42
1. časť „domnieva sa, že získanie dvoch televíznych kanálov s vnútroštátnym pokrytím v 

decembri 2018 osobou prepojenou s vládnucou stranou“ okrem slov: „osobou 
prepojenou s vládnucou stranou“

2. časť „osobou prepojenou s vládnucou stranou“
3. časť „predstavovalo krok smerom k monopolizácii mediálneho priestoru v krajine 

vládnucou stranou;“ okrem slov: „vládnucou stranou“
4. časť „vládnucou stranou“
5. časť „vyzýva redakčné tímy všetkých celoštátnych televíznych kanálov v Srbsku, aby 

dodržiavali najprísnejšie profesionálne normy a umožnili pravidelnú prezentáciu 
odlišných názorov;“

ods. 48
1. časť „berie na vedomie, že právny a inštitucionálny rámec na dodržiavanie ľudských práv 

je vo všeobecnosti formálne zavedený, “
2. časť ale chýbajú účinné mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania týchto základných 

práv;
3. časť „vyzýva na jeho účinnejšie vykonávanie, najmä pokiaľ ide o najzraniteľnejšie 

skupiny v spoločnosti vrátane národnostných menšín v oblasti vzdelávania; vyzýva 
Srbsko, aby umožnilo a chránilo používanie jazykov menšín bez diskriminácie vo 
vzdelávaní, v špeciálne určených priestoroch štátnych médií a v miestnych médiách 
a aby zabezpečilo rovnaké príležitosti pre primerané zastúpenie v politickom živote, 
vo verejnej správe a v súdnictve;“
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ods. 60
1. časť „vyzýva vládu, aby právne upravila zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia a 

zmenu mena a pohlavia transrodových osôb podľa príslušnej judikatúry Európskeho 
súdu pre ľudské práva“ 

2. časť „a aby vytvorila bezpečné prostredie pre LGBTI osoby a podporovala kultúru 
tolerancie voči nim;“

The Left:
ods. 64
1. časť okrem slov: „je prioritou a predpokladom pristúpenia oboch štátov k EÚ a“
2. časť tieto slová

ods. 88
1. časť „víta, že Srbsko sa pripojilo k pozícii EÚ k prezidentským voľbám v Bielorusku; 

vyjadruje však aj naďalej znepokojenie nad tým, že Srbsko sa nepripojilo k 
sankciám voči predstaviteľom Bieloruska a ani k pozícii EÚ k novému zákonu o 
bezpečnosti v Číne;“

2. časť „vyzýva Srbsko, aby zvýšilo mieru súladu s vyhláseniami vysokého predstaviteľa 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ a s rozhodnutiami 
Rady;“

ods. 89
1. časť „berie na vedomie podpísanie dohôd o normalizácii hospodárskych vzťahov medzi 

Srbskom a Kosovom 4. septembra 2020 vo Washingtone;“
2. časť „vyjadruje však poľutovanie nad ustanoveniami v ich znení, ktoré od Kosova 

požadujú, aby sa prestalo uchádzať o členstvo v medzinárodných organizáciách; víta 
opätovnú angažovanosť USA a zdôrazňuje, že treba, aby EÚ a Spojené štáty 
americké posilnili svoje partnerstvo a koordináciu na západnom Balkáne; 
zdôrazňuje, že transatlantická spolupráca je dôležitým faktorom stability v regióne,“

3. časť „a podčiarkuje vedúcu úlohu EÚ ako sprostredkovateľa v procese normalizácie 
vzťahov medzi Srbskom a Kosovom;“

ods. 94
1. časť „opätovne zdôrazňuje, že EÚ je pre Srbsko najdôležitejším obchodným partnerom, 

investorom a poskytovateľom pomoci; berie na vedomie rozhodnutie Srbska 
podpísať v októbri 2019 dohodu o voľnom obchode s Eurázijskou hospodárskou 
úniou;“

2. časť „očakáva však, že Srbsko sa pripojí k obchodnej politike EÚ;“
3. časť „pripomína odhodlanie Únie brániť svoje záujmy zmierňovaním negatívnych 

vplyvov dohôd o voľnom obchode s Eurázijskou hospodárskou úniou uzavretých 
krajinami ako Srbsko, ktoré požiadali o členstvo v Európskej únii a podpísali 
dohodu o stabilizácii a pridružení;“

4. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Srbsko ešte stále nie je členom Svetovej 
obchodnej organizácie;“


