
P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_CS.docx 1 PE 692.327

PŘÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+ přijat
- zamítnut

↓ nebrán v potaz
VZ vzat zpět

JH (..., ..., ...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)
EH ( ..., ..., ...) elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč. dílčí hlasování
odděl. oddělené hlasování

pn pozměňovací návrh
KPN kompromisní pozměňovací návrh

OČ odpovídající část
Z zrušující pozměňovací návrh

= totožné pozměňovací návrhy

§ odstavec
čl. článek

odův. bod odůvodnění
NU návrh usnesení

SNU společný návrh usnesení
1/20 nízká prahová hodnota (1/20 poslanců)

1/10 střední prahová hodnota (1/10 poslanců)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslanců)

TAJ tajné hlasování
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1. Žádost, aby byl Filip De Man zbaven imunity

Zpráva: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) (tajné hlasování (článek 191 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh rozhodnutí TAJ + 671, 11, 11

2. Žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity

Zpráva: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) (tajné hlasování (článek 191 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh rozhodnutí TAJ + 521, 153, 17

3. Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

Zpráva: Marie Toussaint (A9-0136/2021) (tajné hlasování (článek 191 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh rozhodnutí TAJ + 658, 25, 10

4. Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

Zpráva: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (tajné hlasování (článek 191 jednacího řádu))

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh rozhodnutí TAJ + 655, 29, 9
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5. Dohoda EU–Norsko: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině 
CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***

Doporučení: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 686, 2, 5

6. Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras ***

Doporučení: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 632, 23, 38

7. Provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu

Zpráva: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 654, 30, 9

8. Rezidua chemických látek v Baltském moři na základě petic č. 1328/2019 a 
0406/2020 podle čl. 227 odst. 2 jednacího řádu 

Návrh usnesení: B9-0224/2021

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0224/2021
(výbor PETI)

jediné hlasování JH + 660, 8, 25
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9. Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast a 
šíření výsledků ***II

Doporučení pro druhé čtení: Dan Nica (A9-0122/2021)

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

Návrh legislativního usnesení

za § 2 1 JH + 677, 5, 17

10. Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace 
Horizont Evropa *

Zpráva: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh Rady JH + 661, 5, 33

11. Evropský inovační a technologický institut ***I

Zpráva: Marisa Matias (A9-0120/2020)

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

předběžná dohoda 163 výbor JH + 663, 17, 19
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12. Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu 
***I

Zpráva: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 162 výbor JH + 673, 6, 20

13. Mechanismus civilní ochrany Unie ***I

Zpráva: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná dohoda 95 výbor JH + 641, 44, 14

14. Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)

Zpráva: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

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

§ 17 1Z ECR JH - 133, 475, 60

návrh usnesení (celé znění) JH + 576, 54, 69

15. Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti

Zpráva: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

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

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

1/JH + 509, 177, 5

2/JH + 684, 4, 3

3/JH + 421, 255, 15

1 The Left JH - 234, 400, 56§ 19 za písm. b)

2 The Left JH - 182, 495, 13

§ 19 písm. c) 4 Verts/ALE JH - 315, 355, 19

§ 21 3 PPE JH + 479, 136, 76

návrh rozhodnutí JH + 645, 5, 49

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 11
1. část „domnívá se, že je důležité definovat schůzky se zástupci zájmových skupin, které 

by měly být zveřejňovány jako předem plánované schůzky;“
2. část „vítá praxi Komise, která spočívá ve zveřejňování i těch schůzek, které se konají v 

jiném formátu než formou osobního setkání, jako např. formou videokonference;“
3. část: „trvá na tom, že plánované telefonní hovory by rovněž měly být považovány za 

schůzky;“

16. Účinnější a ekologičtější námořní doprava

Zpráva: Karima Delli (A9-0029/2021)

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

§ 3 1 poslanci JH - 286, 372, 34

§ 4 2 poslanci JH + 337, 306, 50

§ 5 3 poslanci JH + 378, 283, 32

návrh usnesení (celé znění) JH + 453, 92, 154
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17. Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky 
včetně lufenuronu

Návrh usnesení: B9-0223/2021 (vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0223/2021
(výbor ENVI)

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 441, 242, 15

18. Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně 
flonikamidu

Návrh usnesení: B9-0222/2021 (vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0222/2021
(výbor ENVI)

usnesení 
(celé znění)

JH + 366, 305, 27

19. Program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a 
středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou 
statistiku (program pro jednotný trh) na období 2021–2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování
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20. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na období 2021–2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

21. Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

22. Program Spravedlnost na období 2021–2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

23. Kosmický program Unie na období 2021–2027 a Agentura Evropské unie pro 
Kosmický program ***II

Doporučení pro druhé čtení: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování
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24. Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím ***

Doporučení: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 660, 5, 32

25. Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Návrh usnesení: B9-0225/2021

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

Návrh usnesení B9-0225/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

za § 1 5 ID JH - 150, 539, 8

dílč.

1/JH + 536, 110, 52

2/JH + 606, 85, 8

§ 2 § původní znění

3/JH + 584, 57, 58

§ 9 6 Verts/ALE JH - 211, 482, 6

§ 15 7 Verts/ALE JH - 183, 442, 74

za § 17 1 The Left JH - 137, 558, 4

§ 18 bod ii) 2 The Left JH - 147, 539, 13

§ 18 bod iv) 8 Verts/ALE JH - 110, 537, 52

§ 21 21 poslanci JH + 562, 133, 4

dílč.

1/JH + 568, 65, 66

§ 22 § původní znění

2/JH + 605, 68, 26

§ 30 9 Verts/ALE JH - 193, 468, 38

§ 34 10 Verts/ALE JH - 173, 486, 40
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 34 11 Verts/ALE JH - 164, 464, 71

§ 35 3 The Left JH - 134, 559, 6

12 Verts/ALE JH - 147, 544, 8§ 36

4 The Left JH - 136, 555, 8

za § 38 13 Verts/ALE JH - 200, 471, 28

§ 45 14 Verts/ALE JH - 158, 529, 12

za § 46 15 Verts/ALE JH - 185, 457, 57

16 Verts/ALE JH - 200, 454, 45

17 Verts/ALE JH - 172, 479, 47

18 Verts/ALE JH - 199, 480, 20

19 Verts/ALE JH - 161, 502, 36

za § 47

20 Verts/ALE JH - 210, 451, 38

návrh usnesení (celé znění) JH + 578, 51, 68

Žádosti o dílčí hlasování
The Left:
§ 22
1. část „vyjadřuje politování nad tím, že na rozdíl od politického prohlášení, které 

předpokládalo ambiciózní, rozsáhlé, těsné a flexibilní partnerství v oblasti zahraniční 
politiky, bezpečnosti a obrany, Spojené království o těchto aspektech v rámci 
dohody odmítlo jednat; připomíná však, že je v zájmu obou stran zachovat trvalou 
úzkou spolupráci v těchto oblastech, zejména v zájmu podpory míru, bezpečnosti, 
včetně boje proti terorismu, prosazování světového řádu založeného na pravidlech, 
účinného multilateralismu, Charty OSN, upevňování demokracie a právního státu a 
ochrany lidských práv a základních svobod podle článku 21 SEU;“

2. část „navrhuje, aby byla budoucí spolupráce a koordinace mezi EU a Spojeným 
královstvím řízena prostřednictvím systémové platformy na vysoké úrovni pro 
konzultace a koordinaci v otázkách zahraniční politiky, včetně výzev, které 
představují země jako Rusko a Čína, úzkého zapojení do bezpečnostních otázek, a to 
i v rámci spolupráce mezi EU a NATO, a systematické preferenční spolupráce, 
zejména pokud jde o mírové operace; vzhledem ke společným hodnotám a zájmům 
vyzývá k těsné spolupráci a koordinaci mezi EU a Spojeným královstvím, zejména 
pokud jde o sankční politiku, a žádá, aby byl pro tyto účely vytvořen koordinační 
mechanismus;“
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ID:
§ 2
1. část „znovu opakuje, že vystoupení Spojeného království z EU je historickou chybou“
2. část „a připomíná, že EU vždy rozhodnutí Spojeného království respektovala“
3. část: „a současně trvá na tom, že Spojené království musí rovněž přijmout důsledky svého 

odchodu z EU a že třetí země nemůže mít stejná práva a výhody jako členský stát; 
připomíná, že během celého procesu vystoupení Spojeného království z EU usiloval 
Parlament o ochranu práv občanů EU, zachování míru a prosperity na irském 
ostrově, ochranu rybářských komunit, dodržování právního řádu EU, zajištění 
svrchovanosti rozhodování EU, zachování integrity celní unie a vnitřního trhu a 
současně o zamezení sociálnímu, environmentálnímu, fiskálnímu nebo regulačnímu 
dumpingu, což jsou nezbytné předpoklady pro ochranu evropských pracovních míst, 
průmyslu a konkurenceschopnosti a pro plnění cílů stanovených v Zelené dohodě 
pro Evropu;“

Různé
Marina Kaljurand (skupina S&D) rovněž podpořila pn. 21.
Geert Bourgeois (skupina ECR) rovněž podpořil návrh usnesení B9-0225/2021.

26. Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve 
Středozemním moři ***I

Zpráva: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

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

celé znění 46 S&D JH + 633, 21, 43

pozměňovací návrhy 
příslušného výboru – 
hlasování najednou

1-45 výbor JH ↓

návrh Komise JH + 643, 11, 47
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27. Ochrana půdy

Návrh usnesení: B9-0221/2021

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

Návrh usnesení B9-0221/2021
(výbor ENVI)

dílč.

1/JH + 687, 4, 7

§ 1 § původní znění

2/JH + 561, 103, 34

dílč.

1/JH + 690, 4, 4

§ 3 § původní znění

2/JH - 288, 400, 10

§ 4 § původní znění JH + 559, 80, 59

za § 4 1 The Left JH - 191, 424, 82

§ 5 § původní znění JH + 561, 79, 58

dílč.

1/JH + 646, 45, 7

§ 10 § původní znění

2/JH + 402, 284, 11

dílč.

1/JH + 662, 10, 26

§ 11 § původní znění

2/JH + 565, 95, 38

§ 16 § původní znění JH + 610, 85, 3

dílč.

1/JH + 511, 176, 11

§ 27 § původní znění

2/JH - 305, 364, 29

dílč.

1/JH + 526, 144, 28

§ 28 § původní znění

2/JH + 559, 120, 19
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

3/JH - 288, 349, 61

§ 29 2 The Left JH - 143, 541, 13

§ 35 § původní znění JH + 367, 263, 68

dílč.

1/JH + 635, 13, 50

§ 37 § původní znění

2/JH + 475, 168, 55

§ 52 § původní znění JH + 361, 307, 29

§ 54 § původní znění JH - 335, 349, 14

dílč.

1/JH + 415, 241, 42

§ 55 § původní znění

2/JH - 298, 370, 30

§ 60 § původní znění JH + 375, 317, 6

§ 63 § původní znění JH + 381, 280, 37

§ 65 § původní znění JH + 411, 217, 70

dílč.

1/JH + 648, 7, 43

odův. R § původní znění

2/JH + 554, 138, 5

dílč.

1/JH + 622, 40, 35

odův. Y § původní znění

2/JH + 372, 314, 11

dílč.

1/JH + 638, 23, 37

odův. Z § původní znění

2/JH + 591, 101, 5

odův. AA § původní znění JH + 378, 312, 8

odův. AB § původní znění JH + 415, 270, 13

odův. AQ § původní znění JH + 561, 88, 49
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení (celé znění) JH + 605, 55, 41

Žádosti o oddělené hlasování
ID: odův. Y, AQ; § 4, 5, 16, 60
PPE: odův. AA, AB; § 27, 35, 52, 54, 55, 60, 63, 65

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
odův. R
1. část celé znění kromě slov: „neudržitelné zemědělské a lesnické postupy“
2. část tato slova

odův. Z
1. část celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že dřívější pokus o zavedení právního 

rámce pro ochranu půdy v EU byl neúspěšný a byl stažen v květnu 2014 poté, co jej 
osm let blokovala menšina členských států v Radě;“

2. část tato slova

PPE:
odův. Y
1. část celé znění kromě slova: „závazných“
2. část toto slovo

§ 3
1. část „domnívá se, že zdravá půda je základem výživných a bezpečných potravin a 

nezbytným předpokladem udržitelné produkce potravin;“
2. část „zdůrazňuje, že zavedení udržitelné výživy, zejména rostoucí podíl rostlinné stravy, 

má obrovský potenciál dramaticky zlepšit zdraví a využívání půdy;“

§ 10
1. část celé znění kromě slova: „právní“
2. část toto slovo

ECR:
§ 1
1. část „zdůrazňuje, že je důležité půdu chránit a podporovat zdravou půdu v Unii s 

vědomím, že degradace tohoto živého ekosystému, který je součástí biologické 
rozmanitosti a neobnovitelným zdrojem, i nadále probíhá, a to navzdory omezeným 
a nerovnoměrným opatřením přijímaným v některých členských státech;“

2. část „upozorňuje na náklady spojené s nečinností v oblasti degradace půdy, které v Unii 
podle odhadů přesahují 50 miliard EUR ročně;“

§ 11
1. část celé znění kromě slov: „jak náklady na opatření, tak na nečinnost z“ a „okamžitých 

a“
2. část tato slova

Renew:
§ 27
1. část „zdůrazňuje, že v lesích v EU se ukládá přibližně 2,5krát více uhlíku v půdě než v 

biomase stromů;“
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2. část „vyzývá Komisi, aby připravila strategii EU v oblasti lesnictví, která tuto skutečnost 
náležitě zohlední, bude prosazovat rozhodování o hospodaření chránící tento 
neocenitelný zdroj a bude podporovat cíle obnovy a ochrany, neboť ty budou 
prospěšné pro půdu, biologickou rozmanitost i klima;“

§ 37
1. část „vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost mezi novou strategií pro půdu a 

připravovanou strategií EU v oblasti lesnictví tím,“
2. část „že do strategie pro lesnictví začlení požadavky na udržitelné hospodaření s půdou, 

jako jsou agrolesnické postupy;“

§ 55
1. část „zdůrazňuje, že neudržitelný způsob využívání půdy uvolňuje uhlík z půdy do 

atmosféry poté, co byl staletí či tisíciletí součástí půdního ekosystému;“
2. část „konstatuje, že k emisím uhlíku z půdy po těžbě dřeva dochází i desítky let po 

vykácení a opětovné výsadbě;“ „zdůrazňuje, že ačkoli by se tyto toky měly projevit, 
využívání lesní biomasy je stále považováno za uhlíkově neutrální;“

§ 28
1. část „zdůrazňuje, že holoseč při obhospodařování lesů ničí síť symbioticky propojených 

stromů s houbami a že k následné obnově této sítě po holoseči téměř nedochází;“
2. část „zdůrazňuje, že v boreálních lesích představuje tato síť jediný nejdůležitější 

mechanismus akumulace organické hmoty v půdě, a hraje proto zásadní roli 
v globálním uhlíkovém cyklu;“ „opakuje, že holoseč se nepodobá přírodním 
škodlivým činitelům v podobě lesního požáru, neboť na rozdíl od holoseče se na 
místě zasaženém lesním požárem nachází značné množství mrtvé dřevní hmoty a 
půda připravená na osídlení různými druhy;“

3. část: „vyzývá proto k celounijnímu zákazu holoseče při obhospodařování lesů jako 
opatření, které doplní další opatření na ochranu půdy, jež jsou součástí rámce 
týkajícího se půdy a příslušných iniciativ;“

28. Potírání šíření teroristického obsahu online ***II

Doporučení pro druhé čtení: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování
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29. Digitální zelený certifikát – občané EU ***I

Návrh nařízení (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

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

Návrh na zamítnutí návrhu Komise

zamítnut 11 poslanci JH - 86, 591, 16

Pozměňovací návrhy příslušného výboru

celé znění 25OČ výbor JH + 575, 80, 40

Pn. k článku 1

25OČ výbor JH + 553, 95, 46§ 1

6 poslanci JH ↓

za § 2 9 ECR JH + 442, 239, 14

Pn. k článku 2

bod 5 25OČ výbor JH + 630, 51, 13

Pn. k článku 3

§ 1 písm. c) 25OČ výbor JH + 613, 68, 14

§ 2 15 JH + 680, 6, 9

Pn. k článku 5

24 The Left JH - 64, 585, 46

7 poslanci JH - 94, 549, 52

dílč.

1/JH + 614, 60, 21

§ 1

25OČ výbor

2/JH + 540, 90, 65

25OČ výbor JH + 515, 127, 53

10 ECR JH ↓

§ 5 pododst. 1

3 poslanci JH - 115, 533, 47

§ 5 pododst. 2 4 poslanci JH - 118, 524, 53

Pn. k článku 6
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 615, 61, 19

§ 1 25OČ výbor

2/JH + 540, 89, 66

14 PPE JH - 233, 438, 24§ 5

25OČ výbor JH + 571, 80, 44

Pn. k článku 7

dílč.

1/JH + 621, 33, 41

§ 1 25OČ výbor

2/JH + 613, 68, 14

dílč.

1/JH + 648, 36, 11

§ 2 písm. b) 25OČ výbor

2/JH + 615, 68, 12

Pn. k článku 8

§ 1 16 JH + 679, 7, 9

Nový článek za článek 8

12 Renew JH + 402, 201, 92za článek 8

13 Renew JH - 235, 414, 46

Pn. k příloze

bod 3 písm. f) 25OČ výbor JH + 616, 65, 14

bod 3 písm. j) 25OČ výbor JH + 509, 136, 50

Pn. k bodům odůvodnění

za odův. 8 5 poslanci JH - 148, 536, 11

odův. 9 8 ECR JH + 387, 280, 28

za odův. 11 1 poslanci JH - 110, 564, 21

odův. 14 17 JH + 678, 8, 9

za odův. 16 18 The Left JH + 539, 148, 8



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_CS.docx 22 PE 692.327

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

25OČ výbor JH + 522, 135, 38odův. 25

2 poslanci JH ↓

19rev The Left JH - 153, 454, 87

20rev The Left JH - 162, 450, 82

21rev The Left JH + 407, 240, 47

za odův. 26

22rev The Left JH + 396, 251, 48

za odův. 37 23rev The Left JH - 267, 340, 88

návrh Komise JH + 540, 119, 31

Žádosti o oddělené hlasování
ID: pn. 25 – čl. 2 bod 5; pn. 25 – příloha bod 3 písm. j)
ECR: pn. 25 – čl. 3 § 1 písm. c) pn. 25 – příloha bod 3 písm. f)

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
pn. 25 – příloha 5 § 1
1. část celé znění kromě doplnění slova „automaticky“ a vypuštění slov: „nebo na její 

žádost“
2. část tato slova

pn. 25 – čl. 6 § 1
1. část celé znění kromě doplnění slova „automaticky“ a vypuštění slov: „nebo na její 

žádost“
2. část tato slova

ECR:
pn. 25 – čl. 7 § 1
1. část celé znění kromě slov: „Certifikát o uzdravení je možné vydat také na základě 

stanovení protilátek pomocí sérologického testu.“ a „Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11 za účelem úpravy 
druhů sérologických testů na protilátky proti onemocnění SARS-CoV-2, na jejichž 
základě lze vydat certifikát o uzdravení, a to na základě vědeckých důkazů 
přezkoumaných střediskem ECDC.“

2. část tato slova

pn. 25 – čl. 7 § 2 písm. b)
1. část „doložené pozitivním výsledkem testu NAAT“
2. část „nebo sérologického testu“
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30. Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí ***I

Návrh nařízení COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

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

celé znění 1 výbor JH + 570, 59, 66

návrh Komise JH + 540, 80, 70

31. Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních 
společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

Zpráva: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

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

§ 16 1 zpravodajové JH + 574, 48, 79

§ 23 2 zpravodajové JH + 648, 33, 20

§ 57 3 zpravodajové JH + 529, 102, 70

návrh usnesení (celé znění) JH + 549, 70, 75

32. Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě

Návrh usnesení: B9-0219/2021

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

Návrh usnesení B9-0219/2021 
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

§ 3 2 S&D JH - 177, 516, 8

§ 5 16 JH + 672, 13, 16

§ 6 7 Verts/ALE JH + 508, 188, 5

za § 8 3 S&D JH + 379, 268, 54

4 S&D JH - 143, 546, 12§ 9

5 S&D JH - 234, 398, 69
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

8 Verts/ALE JH - 297, 367, 37

§ 10 9 Verts/ALE JH - 314, 314, 73

za § 10 10 Verts/ALE JH + 465, 109, 127

§ 11 11 Verts/ALE JH + 463, 181, 57

za § 11 12 Verts/ALE JH + 464, 66, 171

§ 13 13 Verts/ALE JH + 452, 196, 53

za práv. východ. 10 6=
17=

S&D
Renew

JH + 646, 38, 17

1 S&D JH - 186, 492, 23odův. G

14 JH + 659, 14, 28

odův. H 15 JH + 545, 11, 145

návrh usnesení (celé znění) JH + 635, 46, 12
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33. Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027 ***I

Doporučení pro druhé čtení: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

34. Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***I

Doporučení pro druhé čtení: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (pro zamítnutí nebo změnu postoje 
Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh legislativního aktu

Pn. k článku 9

za § 3 2 Verts/ALE JH - 205, 490, 3

Pn. k článku 12

§ 1 pododst. 1 3 Verts/ALE JH - 158, 526, 14

Pn. k článku 18

§ 3 pododst. 1 4 Verts/ALE JH - 190, 503, 5

Pn. k článku 19

§ 1 písm. a) 5 Verts/ALE JH - 165, 516, 17

§ 1 písm. b) 6 Verts/ALE JH - 162, 529, 7

§ 10 7Z Verts/ALE JH - 165, 514, 19

Pn. k článku 24

§ 1 písm. a) 

návětí

8 Verts/ALE JH - 265, 428, 5

§ 1 písm. a) pododst. 2 9 Verts/ALE JH - 210, 484, 4

§ 1 písm. a) pododst. 3 10Z Verts/ALE JH - 205, 490, 3

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

odův. 37 1Z Verts/ALE JH - 169, 512, 17

35. Evropský obranný fond ***I

Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) (pro zamítnutí nebo změnu 
postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

zamítnut 1 The Left JH - 139, 527, 31

Návrh legislativního aktu

Pn. k článku 7

§ 2 návětí 2 Verts/ALE JH - 136, 538, 24

§ 2 pododst. 1 3 Verts/ALE JH - 145, 527, 26

§ 2 pododst. 2 4 Verts/ALE JH - 145, 526, 27

§ 2 pododst. 3 5 Verts/ALE JH - 152, 497, 49

§ 4 6 Verts/ALE JH - 141, 534, 22

Pn. k článku 9

§ 5 návětí 7 Verts/ALE JH - 169, 480, 48

Pn. k článku 10

§ 6 za pododst. 1 8 Verts/ALE JH - 162, 477, 57

Pn. k článku 20

§ 4 9 Verts/ALE JH - 152, 504, 40

Pn. k článku 23

§ 4 10 Verts/ALE JH - 151, 506, 40

Pn. k článku 24

§ 2 11 Verts/ALE JH - 153, 497, 47
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Pn. k článku 26

§ 2 13 Verts/ALE JH - 179, 491, 27

Pn. k článku 33

celé znění článku 12 Verts/ALE JH - 136, 506, 55

36. Program Digitální Evropa ***II

Doporučení pro druhé čtení: Valter Flego (A9-0119/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

37. Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2021–
2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

38. Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického 
registru *

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 662, 3, 26
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39. Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Návrhy usnesení: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-
0243/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0239/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

za § 5 1 The Left JH - 162, 458, 77

dílč.

1/JH + 667, 8, 23

§ 11 § původní znění

2/JH + 547, 76, 75

za § 11 2 The Left JH - 147, 489, 62

§ 13 3 Verts/ALE JH - 294, 379, 25

dílč.

1/JH + 650, 5, 42

odův. K § původní znění

2/JH + 497, 73, 126

návrh usnesení (celé znění) JH + 597, 51, 43

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0238/2021 The Left JH ↓

B9-0239/2021 PPE JH ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0241/2021 S&D JH ↓

B9-0242/2021 Renew JH ↓

B9-0243/2021 ECR JH ↓

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 11
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá vlády obou regionů a mezinárodní organizace, aby 

spolupracovaly s on-line platformami s cílem nalézt účinná řešení pro boj s 
„infodemií“; vítá vytvoření stránek PortalCheck.org, nového internetového centra 
pro ověřování faktů v Latinské Americe a karibské oblasti podporovaného 
Evropskou unií, jehož cílem je čelit dezinformacím vznikajícím v souvislosti s 
onemocněním COVID-19;“
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2. část tato slova

odův. K
1. část „vzhledem k tomu, že krize způsobená pandemií COVID-19 prohlubuje nerovnost 

mezi ženami a muži; vzhledem k tomu, že Latinská Amerika patří k regionům s 
nejvyšší mírou násilí na základě pohlaví, která se během pandemie dále zvýšila, 
neboť opatření omezující volný pohyb vedla k výraznému zvýšení počtu případů 
domácího násilí, znásilnění a vražd žen;“

2. část „vzhledem k tomu, že během pandemie není prioritou sexuální a reprodukční zdraví, 
což vytváří závažnou překážku pro právo na zdraví a ohrožuje životy žen a dívek v 
regionu;“

40. Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Návrhy usnesení: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-
0249/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0244/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 3 The Left JH - 131, 536, 28

za § 1 4 The Left JH - 52, 546, 99

1 The Left JH - 126, 542, 29

2 The Left JH - 130, 531, 35

za odův. B

5 The Left JH - 72, 564, 60

návrh usnesení (celé znění) JH + 396, 267, 28

Společný návrh usnesení RC-B9-0245/2021 
(S&D, Verts/ALE, The Left)

návrh usnesení (celé znění) JH ↓

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0244/2021 PPE JH ↓

B9-0245/2021 The Left JH ↓

B9-0246/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0247/2021 S&D JH ↓
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

B9-0248/2021 Renew JH ↓

B9-0249/2021 ECR JH ↓

41. Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata 
Emmanuela

Návrhy usnesení: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-
0258/2021, B9-0259/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0254/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

za § 8 1 ECR JH - 213, 447, 34

§ 12 § původní znění JH + 678, 8, 10

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 681, 3, 6

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0253/2021 ID JH ↓

B9-0254/2021 The Left JH ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0256/2021 S&D JH ↓

B9-0257/2021 Renew JH ↓

B9-0258/2021 PPE JH ↓

B9-0259/2021 ECR JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 12
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42. Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

Zpráva: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

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

6 ID JH - 101, 577, 18

dílč.

1/JH + 591, 100, 7

§ 2

§ původní znění

2/JH + 654, 12, 32

za § 2 7 ID JH - 109, 575, 12

dílč.

1/JH + 583, 71, 44

§ 8 § původní znění

2/JH + 515, 132, 50

§ 9 1 PPE JH - 288, 373, 37

§ 10 § původní znění JH + 617, 48, 33

§ 12 2Z PPE JH - 327, 362, 9

dílč.

1/JH + 511, 137, 49

2/JH + 539, 80, 78

§ 16 § původní znění

3/JH + 504, 144, 48

§ 27 § původní znění JH + 504, 143, 50

§ 28 § původní znění JH + 516, 140, 42

§ 37 8 ID JH - 108, 583, 5

za § 38 9 ID JH - 103, 551, 42

za § 40 10 Verts/ALE JH + 545, 97, 54

§ 51 4 The Left JH - 302, 330, 66

§ 54 3Z PPE JH - 321, 345, 32

§ 56 5 S&D JH + 674, 18, 6

návrh usnesení (celé znění) JH + 582, 91, 18
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Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 10, 27, 28
Renew: § 8

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
§ 2
1. část „podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 14. dubna 2021 dosáhlo 

předsednictvo a Rozpočtový výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti rozpočtu na rok 
2021 o 2,4 %, což odpovídá celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2022 v 
částce 2 112 904 198 EUR,“ 

2. část „snížení výdajů v předběžném návrhu příjmů a výdajů schváleném předsednictvem 
dne 8. března 2021 o 18,85 milionů EUR a souvisejícího snížení navrhovaných 
prostředků v následujících rozpočtových položkách: 1004 01 — Příspěvek na 
obvyklé cestovní výdaje, zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických 
skupin a různé schůze; 1405 01 — Výdaje na tlumočení, externí tlumočení; 2007 01 
— Výstavba budov a zařízení prostor; 2022 — Údržba, obsluha a úklid budov; 2024 
— Spotřeba energií, 2120 01 — Nábytek: nákup, nájem, obnova, údržba a oprava 
nábytku, 2140: Technické vybavení a zařízení; 3000 — Výdaje na služební cesty 
zaměstnanců mezi třemi pracovními místy; 3040 — Různé výdaje na interní schůze; 
3042 — Schůze, kongresy, konference a delegace; 3210 09 — Výdaje za služby 
parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého 
posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního 
střediska: výdaje na Evropské vědecké mediální středisko, 3243 01 — Návštěvnická 
centra Evropského parlamentu: Parlamentarium a centrum Europa Experience, 3244 
01: Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob 
významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí: náklady na přijetí 
návštěv a příspěvky pro skupinové návštěvy, 4220 02 — Výdaje na parlamentní 
asistenci: platy a odměny akreditovaných asistentů – statut poslanců, 4220 04 — 
Výdaje na parlamentní asistenci: výdaje na pracovní a služební cesty mezi třemi 
pracovními místy a externí školení akreditovaných asistentů – statut poslanců;“

PPE:
§ 8
1. část „vyzývá k rozšíření dobrovolné práce na dálku na větší počet dní a pracovních 

funkcí; vyzývá k tomu, aby se upřednostňovaly hybridní nebo plně distanční schůze, 
pokud nezahrnují politické rozhodování, jako jsou slyšení a výměny názorů nebo 
vnitřní a přípravné schůze, a zároveň uznává, že fyzická přítomnost je účinnější pro 
politická jednání i pro poskytování tlumočení a tlumočení na dálku kdykoli je to 
nutné; vyzývá generálního tajemníka, aby po opatřeních pro zachování kontinuity 
činnosti během pandemie COVID-19 stanovil nový flexibilní rámec pro poskytování 
tlumočení na dálku pro období po skončení pandemie;
konstatuje, že nadměrná doba strávená používáním digitálních nástrojů může mít 
negativní dopad na život některých lidí; vyzývá k přezkumu pravidel pro služební 
cesty do konce roku 2022 s cílem zajistit jejich schvalování na základě skutečných 
potřeb,
zvláštní odůvodnění pro povolování všech služebních cest, zavedení požadavků na 
dopravní prostředky s nízkými emisemi uhlíku, aniž by to poslancům bránilo v 
plnění jejich mandátu, a vyloučení nejškodlivějších způsobů dopravy s výjimkou 
extrémních případů, kdy by využití alternativních způsobů dopravy na dlouhé cesty 
nebo do obtížně přístupných oblastí mohlo narušit rovnováhu mezi 
environmentálním cílem a efektivitou parlamentní práce; očekává, že schvalování 
všech oficiálních návštěv delegací bude podmíněno tím, že přípravné schůze před 
cestou i hodnotící schůze po návratu budou plně distanční, a že budou od roku 2022 
schvalovány pouze delegace, které na to mají nárok;“
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2. část „vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že mimořádné schůze výborů ve Štrasburku 
budou striktně omezeny na výjimečné případy a budou řádně odůvodněny předtím, 
než je bude možné jednotlivě schválit;“

Renew, PPE:
§ 16
1. část „připomíná, že převážná většina poslanců Parlamentu vyjádřila podporu tomu, aby 

existovalo jediné sídlo s cílem zajistit efektivní vynakládání prostředků daňových 
poplatníků Unie a převzít institucionální odpovědnost za snížení uhlíkové stopy 
tohoto orgánu; připomíná, že je třeba nalézt řešení v zájmu optimalizace parlamentní 
institucionální práce, finančních nákladů a uhlíkové stopy;“

2. část „je přesvědčen, že získané zkušenosti a investice do práce a schůzí na dálku mohou 
sloužit jako základ pro uzpůsobení potřeb v oblasti služebních cest zaměstnanců;“

3. část: „připomíná, že podle Smlouvy o Evropské unii má mít Evropský parlament sídlo ve 
Štrasburku; konstatuje, že trvalé změny by vyžadovaly změnu Smlouvy, k níž je 
zapotřebí jednomyslné schválení;“

43. Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na 
ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice

Návrhy usnesení: B9-0235/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021, B9-
0252/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0236/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

dílč.

1/JH + 579, 48, 61

2/JH + 470, 119, 94

§ 9 § původní znění

3/JH + 551, 59, 78

za § 15 2 Renew JH + 630, 6, 50

dílč.

1/JH + 586, 70, 32

§ 17 § původní znění

2/JH - 212, 427, 48

za § 17 3 ECR JH + 367, 211, 110

za § 21 4 ECR JH + 482, 177, 27

za odův. I 1 Renew JH + 548, 25, 113
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení (celé znění) JH + 569, 67, 46

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0235/2021 The Left JH ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0237/2021 Renew JH ↓

B9-0250/2021 S&D JH ↓

B9-0251/2021 PPE JH ↓

B9-0252/2021 ECR JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 9

Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
§ 17
1. část celé znění kromě slov: „v případě odvetných opatření vůči České republice nebo 

jinému členskému státu EU“
2. část tato slova

S&D:
§ 9
1. část „požaduje, aby EU snížila svou závislost na ruské energii,“
2. část „a naléhavě proto vyzývá orgány EU a všechny členské státy, aby nepokračovaly v 

dostavbě plynovodu Nord Stream 2“
3. část: „a požadovaly zastavení výstavby kontroverzních jaderných elektráren budovaných 

společností Rosatom;“

Různé
Markéta Gregorová (skupina Verts/ALE), Radosław Sikorski (skupina PPE) a Alexandr Vondra 
(skupina ECR) rovněž podpořili společný návrh usnesení RC-B9-0236/2021.

44. Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Návrhy usnesení: B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021, B9-
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0232/2021

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

Společný návrh usnesení RC-B9-0227/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, poslanci)

za § 2 7 The Left JH - 137, 526, 35

za § 5 5 ECR JH - 138, 549, 11

za § 6 8 The Left JH - 146, 520, 32

za § 9 6 ECR JH - 117, 539, 41

za § 17 9 The Left JH - 62, 500, 136

odův. D 1 ECR JH - 102, 566, 30

za odův. F 2 ECR JH - 103, 566, 29

3 ECR JH - 104, 557, 37za odův. K

4 ECR JH - 106, 587, 5

návrh usnesení 
(celé znění)

+ 553, 77, 60

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0227/2021 PPE JH ↓

B9-0228/2021 The Left JH ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0230/2021 Renew JH ↓

B9-0231/2021 S&D JH ↓

B9-0232/2021 ECR JH ↓
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45. Evropská záruka pro děti

Návrh usnesení: B9-0220/2021

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

Návrh usnesení B9-0220/2021
(výbor EMPL)

§ 2 2 ID JH - 110, 540, 46

§ 3 3 ID JH - 94, 598, 4

dílč.

1/JH + 660, 6, 32

§ 4 § původní znění

2/JH + 536, 117, 45

dílč.

1/JH + 642, 34, 22

2/JH + 497, 59, 141

3/JH + 660, 27, 11

4/JH + 368, 315, 14

5/JH + 423, 246, 29

6/JH + 347, 339, 12

§ 5 § původní znění

7/JH + 443, 223, 32

dílč.

1/JH + 629, 59, 10

§ 6 § původní znění

2/JH + 515, 113, 70

dílč.

1/JH + 619, 62, 17

§ 8 § původní znění

2/JH + 406, 247, 45

dílč.

1/JH + 628, 21, 49

§ 10 § původní znění

2/JH + 479, 136, 83
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

dílč.

1/JH + 655, 7, 36

§ 12 § původní znění

2/JH + 425, 234, 39

dílč.

1/JH + 643, 20, 35

§ 15 § původní znění

2/JH + 449, 156, 93

dílč.

1/JH + 583, 37, 78

2/JH + 566, 82, 50

§ 16 § původní znění

3/JH + 678, 6, 14

§ 20 § původní znění JH + 450, 223, 25

dílč.

1/JH + 678, 7, 13

§ 23 § původní znění

2/JH - 315, 378, 5

dílč.

1/JH + 686, 6, 6

§ 24 § původní znění

2/JH + 560, 110, 28

dílč.

1/JH + 536, 97, 65

§ 26 § původní znění

2/JH + 530, 68, 100

dílč.

1/JH + 599, 33, 66

2/JH + 367, 317, 14

§ 28 § původní znění

3/JH + 340, 333, 25

dílč.§ 29 § původní znění

1/JH + 583, 28, 87
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 544, 76, 78

§ 30 § původní znění JH + 421, 216, 61

dílč.

1/JH + 644, 21, 33

odův. E § původní znění

2/JH - 300, 387, 11

dílč.

1/JH + 514, 181, 3

2/JH + 478, 186, 34

odův. F § původní znění

3/JH + 353, 211, 134

odův. G 1 ID JH - 131, 559, 6

dílč.

1/JH + 608, 44, 46

odův. R § původní znění

2/JH + 403, 246, 49

dílč.

1/JH + 656, 32, 10

odův. S § původní znění

2/JH + 407, 271, 20

návrh usnesení (celé znění) JH + 510, 42, 139

Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 8
PPE: § 20, 30
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Žádosti o dílčí hlasování
The Left:
§ 16
1. část „vyzývá Komisi, aby v souladu se svým akčním plánem evropského pilíře sociálních 

práv předložila návrh na revizi barcelonských cílů a rámce kvality předškolního 
vzdělávání a péče s cílem podpořit další sbližování členských států v této oblasti; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby iniciativy EU podporovaly on-line a distanční 
vzdělávání v zájmu pružnějšího a inkluzivnějšího primárního a sekundárního 
vzdělávání a současně zachovávaly prezenční výuku jako metodu primárního 
vzdělávání zaručující dostupnost pro všechny děti, zejména pro děti se zdravotním 
postižením; vzhledem k tomu, že 10 % domácností v EU stále nemá přístup k 
internetu, vyzývá členské státy, aby překlenuly digitální propast tím, že rozšíří a 
upřednostní internetové připojení ve vzdálených a venkovských oblastech;“

2. část „vyzývá k vytvoření partnerství veřejného a soukromého sektoru na celoevropské 
úrovni s cílem investovat do snižování digitální propasti a posilovat postavení dětí 
prostřednictvím digitálních a podnikatelských dovedností;“

3. část: „zdůrazňuje význam rovného přístupu k digitální infrastruktuře a k digitálním 
dovednostem jak pro děti, tak pro učitele i rodiče v městském i venkovském 
prostředí, aby se zabránilo digitální propasti, a to i u dětí ve vzdálených a odlehlých 
regionech; vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytovaly finanční podporu 
oblastem, které potřebují modernizaci technologií a komplexní digitální odbornou 
přípravu jak pro učitele, tak pro studenty, aby se mohli přizpůsobit novým 
technologiím;“

Verts/ALE:
§ 24
1. část „vyzývá členské státy, aby vypracovaly konkrétní strategie na ochranu dětí před on-

line pohlavním zneužíváním a vykořisťováním, neboť v izolaci děti tráví na 
internetu více času, což zvyšuje riziko, že budou vystaveny on-line zneužívání, 
včetně dětské pornografie a on-line šikany; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
uskutečňovaly informační kampaně pro rodiče i děti ohledně nebezpečí, jimž jsou 
děti vystaveny v on-line prostředí;“

2. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby úzce spolupracovaly se subjekty ze soukromého 
sektoru na financování rozvoje nových technologií pro odhalování a odstraňování 
materiálů obsahujících dětskou pornografii a pohlavní zneužívání dětí;“

PPE:
odův. E
1. část celé znění kromě slov: „před výdaji“
2. část tato slova
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odův. R
1. část „vzhledem k tomu, že záruka pro děti patří ke stěžejním iniciativám v oblasti 

sociální politiky, které jsou uvedeny v politických pokynech Komise a v jejím 
pracovním programu na rok 2021, a že musí být do budoucna dále rozšířena 
stanovením ctižádostivých politik a cílů; vzhledem k tomu, že tato otázka musí být 
na pořadu jednání konference o budoucnosti Evropy; vzhledem k tomu, že evropský 
pilíř sociálních práv a doporučení Komise z roku 2013 nazvané „Investice do dětí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnění“ zůstávají i nadále důležitými pokyny 
pro snižování dětské chudoby, zlepšování životních podmínek dětí a zajišťování 
stabilní budoucnosti při současném snižování míry předčasného ukončování školní 
docházky; vzhledem k tomu, že Komise v akčním plánu pro provádění evropského 
pilíře sociálních práv stanovila cíl snížit do roku 2030 počet osob, kterým v EU 
hrozí chudoba nebo sociální vyloučení, alespoň o 15 milionů, z čehož nejméně 5 
milionů mají tvořit děti;“

2. část „vzhledem k tomu, že negativní genderové stereotypy a sociální podmínky vedoucí 
k tzv. „propasti mezi sny“ nebo „propasti mezi nároky“ a nedostatečné zastoupení 
žen ve vedoucích pozicích podmiňují volbu povolání a vzdělání dívek již od raného 
věku, a přispívají tak k rostoucí nerovnosti a segmentaci mezi muži a ženami v 
některých odvětvích trhu práce, zejména v profesích v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky (STEM);“

odův. S
1. část „vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány mají zásadní úlohu, pokud jde o 

činnosti zaměřené na potírání dětské chudoby a vykořisťování dětí, a nesou tudíž i 
klíčovou odpovědnost v oblasti předcházení marginalizaci a sociálnímu vyloučení; 
vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány by jim měly“ a „poskytovat dostatečné 
prostředky k dosažení těchto cílů;“

2. část „ve vhodných případech vždy“

§ 4
1. část „je přesvědčen, že je klíčové výrazně investovat do dětí, aby se vymýtila dětská 

chudoba a aby děti mohly řádně vyrůstat a požívat všechna práva, která jim v EU 
náleží; zdůrazňuje, že to vyžaduje celostní přístup k rozvoji v raném dětství, 
počínaje prvním 1 000 dny, který by měl zaručit zdraví matek, včetně duševního 
zdraví, bezpečnosti, ochrany a vstřícné péče; vyzývá členské státy, aby zajistily 
strategický a komplexní přístup k provádění záruky pro děti prostřednictvím 
odpovídajících politik a zdrojů, mimo jiné i pomocí opatření pro zapojení na trhu 
práce a na podporu sladění pracovního a soukromého života rodičů a opatrovníků a 
podporou příjmů rodin a domácností, aby finanční překážky dětem nebránily 
v přístupu ke kvalitním službám;“

2. část „vyzývá k vytvoření zastřešující evropské strategie boje proti chudobě s 
ambiciózními cíli pro omezení chudoby a bezdomovectví a ukončení extrémní 
chudoby v Evropě do roku 2030, zejména mezi dětmi, a to v souladu se zásadami 
stanovenými v evropském pilíři sociálních práv a v cílech udržitelného rozvoje OSN 
a na základě hlavních cílů akčního plánu evropského pilíře sociálních práv;“

§ 6
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1. část „vyzývá členské státy, aby upřednostňovaly financování práv dětí v souladu s 
potřebami zjištěnými na vnitrostátní a regionální úrovni, a důrazně je vybízí, aby při 
financování překračovaly rámec předem stanovených přídělů v rámci režimů 
financování EU; vyzývá členské státy, aby informovaly, školily a podporovaly 
místní a regionální orgány při získávání finančních prostředků EU; vyzývá členské 
státy, aby při plánování a provádění fondů EU zajistily koordinovaný přístup a 
urychlily jejich čerpání a aby všechny vnitrostátní zdroje, které přicházejí v úvahu, – 
doplněné o fondy EU, jako je Evropský sociální fond plus (ESF+), pomoc při 
oživení pro soudržnost a území Evropy (ReactEU), Nástroj pro oživení a odolnost, 
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), InvestEU, Erasmus+, Azylový a 
migrační fond a program EU pro zdraví – vyčlenily na boj proti dětské chudobě a 
sociálnímu vyloučení; připomíná, že členské státy musí do svých vnitrostátních 
plánů na podporu oživení a odolnosti (RRF) zahrnout zvláštní opatření zaměřená na 
investice do dětí a mladých lidí, aby měly přístup k fondu, a to v souladu s pilířem 
„Next Generation“ RRF;“

2. část „připomíná možnosti, které skýtá program Next Generation EU, pokud jde o 
poskytování finanční podpory také organizacím, například nevládním a 
charitativním organizacím, a sociální pomoc rodinám v nouzi; v této souvislosti 
vyzývá všechny členské státy, nejen ty nejvíce zasažené dětskou chudobou, aby 
vyčlenily alespoň 5 % zdrojů z ESF+ v rámci sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti;“

§ 8
1. část celé znění kromě slova: „trvalým“
2. část toto slovo

§ 10
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá k urychlenému obnovení jednání o horizontální 

antidiskriminační směrnici která je v tomto ohledu klíčovým nástrojem;“
2. část tato slova

§ 12
1. část celé znění kromě slova: „trvalého“
2. část toto slovo

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

§ 23
1. část celé znění kromě slov: „EU a“
2. část tato slova
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§ 26
1. část „připomíná, že cílem návrhu o přiměřených minimálních mzdách je zlepšit 

příjmovou situaci pracujících osob, včetně rodičů, a zejména žen; připomíná, že 
důstojné pracovní podmínky a spravedlivé mzdy musí doplňovat opatření proti 
chudobě zahrnující záruku a zároveň musí respektovat zvláštnosti jednotlivých států 
a subsidiaritu; domnívá se, že takový přístup zlepší životní podmínky dětí a sníží 
nerovnosti již od raného věku, čímž se prolomí bludný kruh chudoby; připomíná 
členským státům, že doporučení Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti 
(C(2021)1372) nabízí vodítko k postupnému přechodu od mimořádných opatření, 
která byla přijímána pro zachování pracovních míst během pandemie, k novým 
opatřením potřebným k oživení zaměřenému na tvorbu pracovních míst a růst;“

2. část „vítá návrh směrnice o transparentnosti odměňování, jehož cílem je snížit rozdíly v 
odměňování žen a mužů, a tím zlepšit finanční stabilitu a ekonomickou nezávislost 
žen obecně a umožnit ženám uniknout chudobě a domácímu násilí;“

§ 28
1. část celé znění kromě slov: „vyzývá Komisi, aby pokračovala ve sledování pokroku 

evropského semestru, a to i prostřednictvím zvláštních sociálních ukazatelů v rámci 
srovnávacího přehledu, a případně vydávala doporučení pro jednotlivé země;“ a „a 
ukazatele doporučení pro jednotlivé země vydávaných v rámci evropského 
semestru“

2. část „vyzývá Komisi, aby pokračovala ve sledování pokroku evropského semestru, a to 
i prostřednictvím zvláštních sociálních ukazatelů v rámci srovnávacího přehledu, 
a případně vydávala doporučení pro jednotlivé země;“

3. část: „a ukazatele doporučení pro jednotlivé země vydávaných v rámci evropského 
semestru“

§ 29
1. část celé znění kromě slov: „včetně sociální ekonomiky, vzdělávacích institucí, 

soukromého sektoru, nevládních organizací a organizací občanské společnosti, jakož 
i samotných dětí a rodičů;“

2. část tato slova

The Left, PPE:
odův. F
1. část „vzhledem k výzkumům, podle nichž mohou investice do dětí, například do vysoce 

kvalitního předškolního vzdělávání a péče, přinést návratnost investic na 
společenské úrovni nejméně čtyřikrát převyšující původní náklady na investice, aniž 
by byly zohledněny širší přínosy pro podniky v podobě kvalifikovaných pracovníků 
nebo pro systémy sociálního zabezpečení, které nejsou zatíženy dalšími výdaji na 
děti, jež mají přístup k nástrojům sociálního začleňování;“ kromě slov: „podniky v 
podobě“

2. část „podniky v podobě“
3. část: „vzhledem k tomu, že rozpočtové postupy by měly považovat investice do dětí za 

samostatnou investiční kategorii, odlišnou od běžných sociálních výdajů;“
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§ 5
1. část „vítá skutečnost, že při přípravě strategie EU o právech dítěte byly zohledněny 

názory a návrhy více než 10 000 dětí; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl při 
uplatňování a monitorování záruky pro děti na celostátní, regionální a místní úrovni 
brán zřetel na názory dětí a organizací, které je zastupují, a to tím, že se jim umožní 
plnohodnotně se podílet na smysluplném a inkluzivním veřejném dialogu a 
konzultacích a vyjadřovat se k otázkám, které se jich týkají, na unijní úrovni, jako 
tomu bylo v případě Evropského fóra pro práva dítěte v roce 2020;“

2. část „vyzývá v této souvislosti všechny členské státy, aby výslovně pověřily veřejný 
orgán, například komisaře pro děti nebo veřejného ochránce práv, aby měřil dopady 
celostátních právních předpisů, regionálních opatření a jiných vnitrostátních opatření 
určených na provádění záruky pro děti na děti a obecně prosazoval práva dětí ve 
veřejných politikách

3. část: „a vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost zřízení Evropského úřadu pro děti, 
který by podporoval a monitoroval provádění doporučení členskými státy, 
koordinoval vnitrostátní činnost, zajišťoval výměnu osvědčených postupů a 
inovativních řešení a zjednodušil podávání zpráv a předkládání doporučení;“ kromě 
slov: „prozkoumala možnost zřízení Evropského úřadu pro děti, který by“, „a 
monitoroval“, „koordinoval vnitrostátní činnost“ a „a zjednodušil podávání zpráv a 
předkládání doporučení;“

4. část: „prozkoumala možnost zřízení Evropského úřadu pro děti, který by“
5. část: „a monitoroval“
6. část: „koordinoval vnitrostátní činnost“
7. část: „a zjednodušil podávání zpráv a předkládání doporučení;“

46. Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Návrhy usnesení: B9-0233/2021, B9-0234/2021/rev

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

Návrh usnesení B9-0234/2021/rev 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

dílč.

1/JH + 650, 22, 25

§ 1 § původní znění

2/JH + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, 
The Left

JH + 475, 149, 73

dílč.

1/JH ↓

§ 3

§ původní znění

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

za § 3 3 Verts/ALE, 
The Left

JH - 178, 452, 67

dílč.

1/JH + 661, 18, 18

2/JH + 592, 59, 46

§ 6 § původní znění

3/JH + 581, 97, 19

4 ECR JH - 132, 543, 22

dílč.

1/JH + 536, 83, 78

2/JH + 668, 7, 22

§ 9

§ původní znění

3/JH + 618, 31, 48

odův. D § původní znění JH + 538, 86, 73

odův. Q 1 Verts/ALE, 
The Left

JH + 555, 115, 27

dílč.

1/JH + 623, 49, 25

odův. V § původní znění

2/JH + 526, 148, 23

odův. X § původní znění JH + 597, 33, 67

návrh usnesení (celé znění) JH + 616, 29, 45

Návrh usnesení B9-0233/2021 (ID)

návrh usnesení (celé znění) JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: § 3; odův. D, X
ID: odův. V, X
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Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
odův. V
1. část „vzhledem k tomu, že Komise nakoupila očkovací látky proti onemocnění COVID-

19 společně pro všechny členské státy“
2. část „a zajistila tak jejich dostupnost a nižší cenu pro všechny;“

ID:
§ 1
1. část „vyzývá členské státy, aby“, „zajistily“ a „všeobecné přístupné včasné a bezplatné 

testování“
2. část „v souvislosti s certifikátem EU týkajícím se onemocnění COVID-19“, „v souladu s 

článkem 3 mandátu Parlamentu k jednání o návrhu digitálního zeleného certifikátu“ 
a „aby bylo zaručeno právo na volný pohyb osob v EU bez diskriminace na základě 
ekonomických nebo finančních prostředků; poukazuje na nebezpečí finanční 
diskriminace, s níž by se potýkali neočkovaní občané a rezidenti EU v případě 
zavedení uvedeného certifikátu;“

§ 3
1. část celé znění kromě slov: „Komisi a“
2. část tato slova

§ 6
1. část celé znění kromě slov: „pro děti a ohrožené skupiny obyvatel“ a „v rámci Úřadu EU 

pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví“
2. část „v rámci Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví“
3. část: „pro děti a ohrožené skupiny obyvatel“

§ 9
1. část „vyzývá členské státy a Komisi, aby společně nakoupily diagnostické testovací sady 

a podepsaly s poskytovateli laboratorních služeb v oblasti zdravotních analýz 
společné smlouvy, aby bylo možné rozšířit testovací kapacity na COVID-19 
na úrovni EU;“

2. část „zdůrazňuje, že při nákupu zdravotnických prostředků je nutné zajistit vysokou míru 
transparentnosti a kontroly;“

3. část: „poukazuje na to, že je naprosto nezbytné zajistit, aby Komise vyčlenila dostatečný 
rozpočet na zakoupení příslušného vybavení uvedeného v tomto odstavci, tak aby 
mohla urychleně přijmout přesvědčivé kroky;“
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47. Vztahy mezi EU a Indií

Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

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

§ 1 písm. k) 5 The Left JH - 30, 623, 41

§ 1 písm. o) 6 The Left JH - 62, 616, 16

§ 1 písm. w) 7 The Left JH - 51, 623, 20

§ 1 písm. y) 8 The Left JH - 37, 611, 46

§ 1 písm. ac) 1 ID JH - 108, 575, 9

§ 1 za písm. am) 9 The Left JH - 91, 540, 63

§ 1 za písm. ao) 10 The Left JH - 55, 593, 46

§ 1 písm. aw) 11 The Left JH - 259, 363, 72

odův. E 2 The Left JH - 39, 633, 22

3 The Left JH - 77, 561, 56za odův. M

4 The Left JH - 62, 595, 37

doporučení JH + 594, 34, 63

48. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné 
agentury

Zpráva: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 504, 178, 16

Návrh usnesení

45 ID JH - 117, 525, 53

dílč.

§ 1

§ původní znění

1/JH + 688, 5, 5
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 520, 115, 63

§ 2 § původní znění JH + 544, 145, 9

§ 9 86 PPE JH + 556, 82, 60

za § 11 87 PPE JH + 513, 169, 16

§ 14 46 ID JH - 93, 599, 4

§ 15 47 ID JH - 88, 597, 11

dílč.

1/JH + 609, 71, 18

§ 19 § původní znění

2/JH + 473, 209, 16

§ 21 1 S&D JH + 611, 77, 10

za § 23 50 The Left JH - 320, 359, 19

§ 25 88 PPE JH + 601, 82, 15

§ 30 48 ID JH - 106, 587, 3

2 S&D JH - 246, 444, 8

dílč.

1/JH + 687, 6, 5

§ 37

§ původní znění

2/JH + 448, 242, 8

3 S&D JH - 255, 377, 66

dílč.

1/JH + 636, 39, 23

§ 43

§ původní znění

2/JH + 387, 294, 17

§ 47 4 S&D JH + 409, 285, 4

dílč.

1/JH + 678, 9, 11

§ 66 § původní znění

2/JH + 612, 47, 39
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

za § 69 51 The Left JH + 426, 205, 67

§ 102 5 S&D JH - 145, 547, 6

za § 105 52 The Left JH + 346, 341, 11

§ 110 89 PPE JH - 330, 360, 8

§ 113 49 ID JH - 122, 560, 14

§ 131 6 S&D JH + 374, 318, 6

§ 173 90 PPE JH + 498, 181, 19

§ 200 7 S&D JH - 243, 450, 5

§ 205 8Z S&D JH - 145, 549, 4

§ 231 9Z S&D JH - 309, 374, 15

§ 232 10Z S&D JH - 267, 421, 10

§ 233 11 S&D JH - 248, 413, 37

§ 234 12 S&D JH - 255, 403, 39

§ 235 13 S&D JH - 244, 403, 50

dílč.

1/JH + 587, 44, 66

§ 270 § původní znění

2/JH + 419, 222, 56
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 274 91Z PPE JH - 206, 486, 6

§ 279 14Z S&D JH - 163, 526, 9

§ 281 92 PPE JH - 212, 478, 8

§ 282 15Z S&D JH - 269, 424, 5

§ 287 § původní znění JH + 489, 141, 66

§ 304 95 PPE JH + 507, 152, 37

§ 307 § původní znění JH + 453, 155, 90

za § 339 16 S&D JH - 284, 383, 31

§ 340 17 S&D JH + 369, 313, 16

za § 340 53 The Left JH - 174, 507, 17

§ 341 § původní znění JH + 636, 28, 32

§ 342 § původní znění JH + 635, 8, 55

§ 344 § původní znění JH + 655, 14, 29

§ 345 § původní znění JH + 585, 72, 39

dílč.

1/JH + 525, 134, 39

§ 351 § původní znění

2/JH + 612, 53, 33

§ 352 § původní znění JH + 397, 255, 46

za § 352 96 PPE JH + 495, 130, 73

§ 356 18 S&D JH - 249, 396, 53

§ 357 19 S&D JH - 263, 385, 50

§ 358 20 S&D JH - 262, 385, 50

§ 359 21 S&D JH - 205, 442, 50

§ 360 22 S&D JH - 216, 430, 51

23 S&D JH - 286, 406, 5§ 371 návětí

39 Verts/ALE JH - 213, 475, 9
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 371 před odrážku 1 40 Verts/ALE JH - 143, 502, 52

§ 371 odrážka 2 24 S&D JH - 230, 458, 9

§ 371 odrážka 4 54 The Left JH - 289, 368, 40

§ 371 odrážka 7 93 PPE JH - 270, 382, 45

§ 372 41 Verts/ALE JH + 594, 83, 20

dílč.

1/JH + 628, 7, 60

za § 388 97 PPE

2/JH + 415, 195, 85

§ 393 § původní znění JH + 439, 207, 50

55 The Left JH - 311, 378, 6

56 The Left JH - 285, 405, 6

za § 396

57 The Left JH - 281, 396, 19

§ 403 25–32 S&D JH - 245, 413, 39

§ 415 33 S&D JH - 141, 550, 6

§ 416 34Z=
42Z=
58Z=

S&D
Verts/ALE
The Left

JH - 267, 400, 30

§ 419 59 The Left JH - 188, 492, 17

60 The Left JH - 186, 490, 20za § 419

61 The Left JH - 157, 513, 26

za § 420 62 The Left JH - 179, 498, 19

63 The Left JH - 142, 536, 18

64 The Left JH - 165, 519, 12

za § 422

65 The Left JH - 156, 530, 8

66 The Left JH - 166, 517, 13§ 423 za odrážku 3

67 The Left JH - 284, 404, 7
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

68 The Left JH - 272, 413, 10§ 424 za odrážku 3

69 The Left JH - 294, 388, 14

§ 424 odrážka 4 70Z The Left JH - 222, 470, 4

za § 433 71 The Left JH - 311, 345, 40

za § 436 72 The Left JH - 288, 394, 14

43Z=
73Z=

Verts/ALE
The Left

JH - 256, 421, 19

35 S&D JH - 303, 385, 8

dílč.

1/JH + 420, 258, 19

§ 438

§ původní znění

2/JH - 259, 426, 12

za § 438 74 The Left JH - 301, 358, 37

za § 464 36 S&D JH - 266, 315, 116

75 The Left JH - 268, 411, 18za § 465

76 The Left JH - 288, 392, 16

77 The Left JH - 256, 411, 29za § 467

78 The Left JH - 325, 358, 13

za § 473 79 The Left JH - 322, 362, 12

dílč.

1/JH + 518, 160, 18

§ 480 § původní znění

2/JH + 406, 273, 18

dílč.

1/JH + 588, 49, 60

§ 482 § původní znění

2/JH - 239, 393, 64
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

§ 485 37 S&D JH - 271, 421, 5

§ 490 38Z S&D JH - 175, 513, 9

dílč.

1/JH + 650, 36, 11

§ 492 § původní znění

2/JH + 587, 99, 11

dílč.

1/JH + 473, 208, 16

§ 494 § původní znění

2/JH + 372, 305, 19

80 The Left JH + 347, 339, 11za § 512

81 The Left JH + 415, 266, 16

82 The Left JH + 489, 182, 26za § 513

83 The Left JH + 429, 196, 72

§ 516 94Z PPE JH - 293, 397, 7

§ 517 § původní znění JH + 405, 215, 77

84 The Left JH + 509, 166, 22za § 520

85 The Left JH - 301, 371, 25

návrh usnesení JH + 362, 164, 156

Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 2, 287, 393
Renew: § 307, 341, 342, 344, 345, 352, 517

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
§ 1
1. část „v souvislosti s plněním rozpočtu Unie zdůrazňuje, že je důležité dodržovat zásadu 

řádného finančního řízení zakotvenou v článku 317 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU);“

2. část „a plnit priority a cíle programů, jež přispívají k posílení evropské integrace 
a vytváření ještě soudržnější Unie;“
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§ 66
1. část celé znění kromě slov: „bere na vědomí vysvětlení Komise, že pomalejší míra 

čerpání souvisí s pozdním přijetím nařízení o společných ustanoveních, časem 
potřebným k tomu, aby orgány vytvořily účinný program plnění a systémy 
dodržování předpisů, a změnami zavedenými v nařízeních v programovém období 
2014–2020, jako je vysoká míra ročního předběžného financování a nové pravidlo 
pro automatické zrušení závazků (n+3);“

2. část tato slova

§ 492
1. část „bere na vědomí, že reforma služebního řádu z roku 2014 přinesla ve VFR na 

období 2014–2020 úspory ve výši 4,2 miliardy EUR, což představuje 0,4 % 
celkového VFR; připomíná, že reforma z roku 2014 vedla k nezpochybnitelným 
negativním dopadům na zaměstnance, což potvrdil Účetní dvůr v roce 2019, 
a vyjadřuje politování nad tím, že je téměř nemožné znát jejich finanční náklady, 
aby bylo možné získat realistický obraz o úsporách; bere na vědomí několik politik 
a opatření navržených Komisí s cílem pomoci zmírnit negativní dopady a očekává, 
že získané zkušenosti budou zohledněny v souvislosti s novou strategií Komise 
v oblasti lidských zdrojů, která má být přijata v roce 2021;“

2. část „připomíná závažné důsledky, které mohou mít jakékoli rozpočtové škrty v oblasti 
správy nebo snižování počtu zaměstnanců na budoucnost evropské veřejné služby 
a na provádění politik Unie;“

§ 494
1. část celé znění kromě slov: „jako na relevantní příklad poukazuje na to, že 16 z 200 

vhodných kandidátů vybraných Úřadem evropského veřejného žalobce odmítlo 
nabídku zaměstnání z důvodu, že plat není dostatečně vysoký na to, aby mohli žít 
v Lucemburku;“

2. část tato slova

Renew:
§ 19
1. část celé znění kromě slov: „v zemích, jako je Bulharsko, Česko, Slovensko 

a Rumunsko,“
2. část tato slova

§ 37
1. část „připomíná rostoucí rozdíl mezi závazky a platbami a zvyšování rozpočtu Unie 

(rychlý přezkum „Zbývající závazky – bližší pohled“ vypracovaný Účetním 
dvorem), což představuje velkou výzvu rovněž pro orgán příslušný k udělení 
absolutoria; konstatuje, že dlouhodobý rozpočet Unie se zvýšil z 1 083 na 1 800 
miliard EUR na období 2021–2027, včetně plánu EU na podporu oživení Next 
Generation EU; vyzývá Komisi, aby pravidelně sledovala provádění vnitrostátních 
plánů na podporu oživení a odolnosti s cílem zajistit dodržování pravidel státní 
podpory a aby o tom předložila zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;“

2. část „zdůrazňuje, že nesplnění tohoto požadavku by mohlo vést k odmítnutí udělení 
absolutoria za rok 2020;“
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§ 43
1. část „je znepokojen tím, že současný stav personálu nestačí ke zvládnutí zvyšujícího se 

rozpočtu Unie; zdůrazňuje, že je nezbytné posílit administrativní kapacity Účetního 
dvora a příslušných sekretariátů Evropského parlamentu;“

2. část „zdůrazňuje, že nebudou-li tyto požadavky splněny, může to vést k odmítnutí 
udělení absolutoria za rok 2020;“

§ 270
1. část „je znepokojen stanoviskem Účetního dvora, podle kterého existují závažné důvody 

domnívat se, že Unie nesplní cíle v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030; 
konstatuje, že podle Komise se při snižování nepříznivých dopadů využívání 
přírodních zdrojů na životní prostředí dosáhlo jen omezeného pokroku; zdůrazňuje 
připomínku Účetního dvora, že polovině členských států Unie hrozí, že nedokáží 
vyrobit dostatečné množství energie z obnovitelných zdrojů, aby splnily své cíle do 
roku 2020; konstatuje, že ve své situační zprávě o opatřeních Unie v oblasti 
energetiky a změny klimatu Účetní dvůr uvedl, že snížení emisí skleníkových plynů 
předpokládané členskými státy je o 40 % nižší než cílová hodnota stanovená pro rok 
2030;“

2. část „vyzývá Komisi, aby přehodnotila výsledky kvůli dopadu pandemie COVID-19 
a souboru opatření Zelené dohody;“

§ 351
1. část „je i nadále hluboce znepokojen zprávami o tom, že finanční prostředky ze 

zemědělských fondů končí v kapsách autokratických vedoucích představitelů 
a jejich spolupracovníků; znovu opakuje, že jde o závažnou nespravedlnost vůči 
daňovým poplatníkům EU, zejména vůči drobným zemědělcům a venkovským 
komunitám;“

2. část „zdůrazňuje, že součástí SZP by mělo být vymýcení korupce a podvodů;“

§ 480
1. část celé znění kromě slov: „nezávislejšího a veřejně dostupného“
2. část tato slova

PPE:
§ 438
1. část celé znění kromě slov: „na Západním břehu, v Pásmu Gazy a ve východním 

Jeruzalémě“
2. část tato slova

S&D:
pn. 97
1. část „zdůrazňuje, že příjemci prostředků z programů v oblasti práv, rovnosti a občanství 

v rámci rozpočtu EU musí splňovat nejpřísnější normy týkající se právního státu, 
nezávislých sdělovacích prostředků a svobody projevu;“

2. část „vyjadřuje hluboké politování nad tím, že rakouský politolog Farid Hafez opakovaně 
obdržel finanční prostředky z rozpočtu EU navzdory jeho úzkým vazbám na 
Muslimské bratrstvo a tureckou vládu, jež se snaží umlčet nezávislé novináře a 
potlačit svobodu sdělovacích prostředků pod rouškou islamofobie; vyzývá Komisi, 
aby změnila kritéria způsobilosti pro programy v oblasti práv, rovnosti a občanství v 
rámci rozpočtu EU s cílem zabránit jednotlivcům a organizacím s tak znepokojivými 
názory, aby čerpali finanční prostředky EU;“

ID, PPE:
§ 482
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1. část celé znění kromě slov: „plánuje posílit svou rozvojovou úlohu tím, že vytvoří pro 
tento účel specializovanou agenturu, a může se tak stát hlavním subjektem 
odpovědným za rozvojové politiky v rámci nové finanční architektury Unie“

2. část tato slova

Různé
Pn. 44 byl zrušen.
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
Hlasování o rozhodnutí o udělení absolutoria se týká Komise a výkonných agentur (nařízení (ES) 
č. 58/2003 čl. 14 odst. 3 a nařízení (ES) č. 1653/2004 čl. 66 odst. 2).
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49. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 612, 83, 3

Návrh usnesení

za § 1 1 ID JH - 279, 413, 7

§ 16 22 S&D JH + 431, 264, 6

§ 20 23 S&D JH + 552, 110, 39

§ 25 9 PPE JH - 282, 397, 21

za § 25 19 The Left JH - 295, 391, 14

za § 31 24 S&D JH + 632, 42, 27

§ 33 25 S&D JH - 255, 419, 27

§ 35 26 S&D JH + 343, 248, 110

za § 36 27 S&D JH + 392, 249, 60

§ 37 2 ID JH - 93, 590, 16

§ 38 § původní znění JH + 496, 178, 27

§ 43 § původní znění JH + 601, 84, 16

§ 46 3 ID JH - 80, 585, 34

za § 46 4 ID JH - 66, 599, 34

10 PPE JH + 592, 65, 44§ 49

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

§ 50 28 S&D JH + 639, 52, 10

za § 51 5 ID JH - 329, 360, 10

§ 54 29 S&D JH + 404, 232, 64

§ 57 6 ID JH - 92, 599, 8

7 ID JH - 158, 532, 9

dílč.

1/JH + 634, 58, 9

§ 65

§ původní znění

2/JH + 460, 232, 9

30 S&D JH + 627, 37, 37

dílč.

1/JH ↓

§ 71

§ původní znění

2/JH ↓

§ 73 8 ID JH - 119, 576, 4

§ 74 31 S&D JH + 375, 294, 32

40 Verts/ALE JH + 374, 293, 34za § 86

41 Verts/ALE JH + 606, 30, 65

§ 94 § původní znění JH + 389, 284, 28

§ 95 11Z PPE JH - 250, 440, 11

za § 95 42 Verts/ALE JH - 330, 355, 16

za § 106 20 The Left JH - 291, 379, 31

§ 110 § původní znění JH + 363, 308, 30

dílč.

1/JH + 605, 80, 15

§ 112 § původní znění

2/JH + 635, 29, 37

dílč.§ 115 § původní znění

1/JH + 682, 2, 17
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 536, 133, 32

§ 116 § původní znění JH + 459, 219, 23

§ 120 32 S&D JH + 626, 7, 68

§ 124 33 S&D JH + 648, 20, 33

dílč.

1/JH + 677, 21, 3

§ 126 § původní znění

2/JH + 431, 255, 15

dílč.

1/JH + 596, 58, 47

§ 127 § původní znění

2/JH + 552, 121, 26

za § 127 43 Verts/ALE JH + 606, 48, 47

dílč.

1/JH + 678, 14, 9

§ 129 § původní znění

2/JH + 470, 152, 76

§ 131 § původní znění JH + 672, 25, 4

za § 133 34 S&D JH + 371, 299, 31

dílč.

1/JH + 654, 13, 34

§ 135 § původní znění

2/JH + 344, 298, 59

za § 136 12 PPE JH + 356, 213, 132

za § 138 35 S&D JH + 533, 146, 21

za § 139 36 S&D JH + 531, 67, 103

dílčí název § původní znění JH + 465, 113, 121

dílč.

1/JH + 487, 151, 62

§ 140 § původní znění

2/JH + 628, 45, 28



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_CS.docx 59 PE 692.327

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

3/JH + 508, 142, 49

§ 141 § původní znění JH + 409, 257, 35

dílč.

1/JH + 491, 157, 52

2/JH + 484, 135, 79

§ 142 § původní znění

3/JH + 454, 184, 61

dílč.

1/JH + 567, 86, 43

§ 143 § původní znění

2/JH + 424, 238, 38

za § 143 13 PPE JH - 291, 356, 54

§ 145 14 PPE JH + 529, 123, 49

15Z PPE JH + 341, 294, 66§ 147

16 PPE JH ↓

17Z PPE JH + 359, 277, 64§ 148

18 PPE JH ↓

§ 150 37 S&D JH - 282, 380, 39

§ 151 38 S&D JH - 175, 484, 42

dílč.

1/JH + 647, 20, 34

§ 152 § původní znění

2/JH + 461, 205, 35

§ 164 § původní znění JH + 508, 134, 58

dílč.

1/JH + 495, 160, 45

za § 168 21 The Left

2/JH + 428, 171, 102

dílč.§ 177 § původní znění

1/JH + 604, 37, 60
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 591, 18, 91

3/JH + 577, 50, 74

§ 178 § původní znění JH + 522, 122, 57

44 Verts/ALE JH - 328, 334, 38§ 179

§ původní znění JH + 402, 180, 118

dílč.

1/JH + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/JH + 355, 250, 93

§ 180

§ původní znění JH ↓

46 Verts/ALE JH + 326, 324, 50§ 181

§ původní znění JH ↓

47 Verts/ALE JH + 395, 293, 12za § 195

48 Verts/ALE JH + 389, 301, 11

návrh usnesení JH + 564, 90, 37

Žádosti o oddělené hlasování
Renew: § 141, 143, 164
ID: § 38, 43, 49, 131, 140, 141, 143, 178, 179, 180, 181
PPE: § 94, 110, 116, 141, 142; dílčí název před § 140 (Zeměpisné rozložení Parlamentu – 

jediné sídlo)

Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
§ 142
1. část „poukazuje na nedávnou studii předloženou Výboru EP pro životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin; poukazuje dále na závěr studie, v němž se 
uvádí, že „na cestě k uhlíkové neutralitě je zřejmé, že Parlament musí zvážit své 
fungování na jednom místě“;“

2. část „připomíná, že se Parlament ve svém usnesení ze dne 28. listopadu 2019 zavázal ke 
snížení své uhlíkové stopy; připomíná, že ve stejném usnesení vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze;“

3. část: „konstatuje, že Brusel je největším střediskem činnosti Parlamentu, je hostitelem 
Rady a Komise, ale také dalších zainteresovaných subjektů, nevládních organizací, 
organizací občanské společnosti a zastoupení členských států; domnívá se proto, že 
zachování Štrasburku jako jeho sídla je neudržitelné a neobhajitelné;“
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§ 177
1. část „připomíná čl. 11 odst. 4 jednacího řádu Parlamentu ve znění přijatém 

předsednictvem dne 11. března 2019, v němž je stanoveno, že „předsednictvo zajistí 
nezbytnou infrastrukturu na oddíle internetových stránek Parlamentu vyhrazeném 
pro poslance, kde budou moci poslanci, kteří si tak budou přát, zveřejnit dobrovolný 
audit nebo potvrzení dle příslušných ustanovení statutu poslanců a jeho prováděcích 
opatření osvědčující, že způsob, jakým využívají příspěvek na všeobecné výdaje, je 
v souladu s příslušnými ustanoveními statutu poslanců a jeho prováděcích opatření; 
konstatuje, že zveřejňování těchto informací probíhá individuálně a dobrovolně na 
vlastní odpovědnost poslanců a že správa Parlamentu neodpovídá za shromažďování 
poskytnutých informací;“

2. část „vyzývá parlamentní útvary, aby poslance na tuto možnost každoročně 
upozorňovaly;“

3. část: „vyzývá Parlament, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informoval 
o tom, kolik poslanců se řídí těmito doporučeními, tak aby bylo vynakládání peněz 
unijních daňových poplatníků transparentní a odpovědné;“

ID:
§ 112
1. část „je znepokojen nedostatečnou rozmanitostí mezi zaměstnanci Parlamentu; vyzývá 

generálního tajemníka, aby zvyšování rozmanitosti považoval za prioritu;“
2. část „bere na vědomí obtíže, které jsou spojeny s náborem odborníků v oblasti IT a 

financí a zaměstnanců v nižších platových třídách v Lucembursku, zejména v 
kategorii AST-SC; zdůrazňuje, že k vyřešení tohoto strukturálního problému je 
nezbytné zavést opravný koeficient, který zohlední vyšší životní náklady na tomto 
pracovišti spolu s náborem do vyšších platových tříd, a opakuje v tomto ohledu svou 
žádost Komisi v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2018; zdůrazňuje, že z 
předběžné věcné analýzy, kterou Účetní dvůr v této souvislosti zaslal generálnímu 
tajemníkovi, vyplývá, že proces výběru nových zaměstnanců, jak je organizován 
Evropským úřadem pro výběr personálu, není přizpůsoben podmínkám menších a 
zacílených výběrových řízení, která jsou s ohledem na současné potřeby orgánů 
Unie v oblasti náboru nejvhodnější; s uspokojením konstatuje, že Parlament se 
aktivně podílí na interinstitucionálním úsilí, jehož cílem je přezkoumat způsob, 
jakým Evropský úřad pro výběr personálu v současné době pořádá výběrová řízení; 
vyzývá k vytvoření nového rámce pro výběrová řízení na specializované pozice a k 
zavedení mechanismu pro pravidelný přezkum procesu výběru nových zaměstnanců; 
vyzývá generálního tajemníka, aby výběrová řízení na specializované pozice 
organizoval ve vhodných případech interně;“
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§ 115
1. část „vítá skutečnost, že prosazování rovných příležitostí je i nadále klíčovou součástí 

politiky lidských zdrojů Parlamentu; týká se to rovněž usnadnění zaměstnání a 
posílení integrace osob se zdravotním postižením;“

2. část „vyjadřuje uspokojení nad skutečností, že plán pro dosažení rovného postavení žen a 
mužů je i nadále prováděn prostřednictvím konkrétních opatření a že dne 13. ledna 
2020 předsednictvo schválilo soubor cílů v oblasti vyváženého zastoupení žen a 
mužů ve vyšších a středních řídících funkcích na generálním sekretariátu 
Parlamentu, kterých má být dosaženo do roku 2024: 50 % žen na pozicích vedoucích 
oddělení a ředitelů, 40 % žen ve funkci generálních ředitelů; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby předsednictvo dále zvýšilo svou angažovanost v oblasti rovnosti žen a mužů tím, 
že se zaváže k ambicióznějším cílům, kterých by mělo být dosaženo do roku 2022: 
50 % žen na pozicích vedoucích oddělení a ředitelů, 50 % žen ve funkci generálních 
ředitelů; vyzývá předsednictvo, aby rovněž formulovalo ambiciózní cíle pro nižší 
řídící pozice;“

§ 129
1. část „podporuje osvětovou kampaň na podporu politiky nulové tolerance vůči obtěžování 

na pracovišti, která byla zahájena v roce 2019; schvaluje politiku nulové tolerance 
Parlamentu vůči obtěžování na všech úrovních, včetně poslanců, zaměstnanců a 
akreditovaných parlamentních asistentů; konstatuje, že po volbách v roce 2019 byli 
všichni poslanci požádáni, aby podepsali prohlášení potvrzující jejich závazek 
dodržovat kodex vhodného chování, který byl v lednu 2019 začleněn do jednacího 
řádu Parlamentu; vyjadřuje však politování nad tím, že v roce 2019 bylo zahájeno 
řízení v 10 nových případech obtěžování, z nichž čtyři se týkaly sexuálního 
obtěžování; vítá skutečnost, že Parlament poskytuje poslancům dobrovolná školení o 
otázkách důstojnosti a respektu v pracovním prostředí, aby mohli jít příkladem;“

2. část „vyjadřuje v této souvislosti hluboké politování nad tím, že předsednictvo odmítlo 
provést přání, které bylo na plenárním zasedání opakovaně vyjádřeno, a to aby bylo 
zavedena povinná školení pro všechny zaměstnance a poslance zaměřená na boj 
proti obtěžování; naléhavě vyzývá předsednictvo, aby tomuto požadavku bez dalších 
odkladů vyhovělo;“

PPE:
§ 65
1. část celé znění kromě slov: „jako hlavní kritéria“
2. část tato slova

§ 71
1. část celé znění kromě slov: „společnost Hikvision, která dováží a vyrábí kamery 

používané v čínské provincii Sin-ťiang;“
2. část tato slova

§ 126
1. část „vítá vypracování opatření, která přispějí k lepšímu sladění pracovního a 

soukromého života, včetně zavedení širších možností práce z domova pro 
zaměstnance Parlamentu a opatření na podporu dobrých pracovních podmínek; 
zdůrazňuje však důležitost osobní přítomnosti v Parlamentu;“

2. část „zdůrazňuje přínos systémů práce na dálku a distančního hlasování k dalšímu 
snížení uhlíkové stopy Parlamentu; zdůrazňuje, že je třeba, aby zaměstnanci 
Parlamentu a poslanci měli možnost pokračovat v tzv. hybridních schůzích i v 
distančním hlasování; vyzývá předsednictvo, aby i nadále poskytovalo mechanismy, 
které by tato opatření v budoucnu usnadnily;“
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§ 135
1. část „poukazuje na to, že krize COVID-19 vyžádala přijetí rozhodnutí, která mají přímý 

dopad na pracovníky Parlamentu, včetně subdodavatelů a externistů; v této 
souvislosti poukazuje mimo jiné na rozhodnutí uzavřít Dům evropských dějin, 
centra Europa Experience a kontaktní kanceláře Evropské unie a na změněné 
podmínky externích tlumočníků a pracovníků úklidu a stravovacích služeb; uznává, 
že s ohledem na aktuální situaci s ohledem na pandemii COVID-19 musí orgány 
včetně Parlamentu přijímat rozhodnutí rychle a nebyrokraticky, aby zabránily 
dalšímu šíření viru a ochránily své pracovníky; „vyzývá nicméně Parlament, aby ve 
všech svých rozhodnutích naplnil svou sociální odpovědnost“

2. část „a nedocházelo k žádným změnám v příjmech resp. aby takové změny byly vždy 
kompenzovány, a aby všemi možnými prostředky bránil propouštění osob 
pracujících v prostorách Parlamentu, k němuž by mohlo dojít v souvislosti s 
koronavirem;“

§ 143
1. část „opakuje, že koronavirová krize představuje zásah vyšší moci, který Parlament 

donutil vyškrtnout z kalendáře na rok 2020 značnou část svých 12 štrasburských 
zasedání;“

2. část „trvá na tom, že náklady a zdravotní důsledky této krize by neměly být směšovány s 
nákladnými přesuny do Štrasburku; důrazně žádá členské státy, aby odchylně od 
Smlouvy netrvaly na konání kompenzačních zasedání ve Štrasburku;“

§ 152
1. část „vyslovuje se pro používání systému Společenství pro ekologické řízení a audit 

(EMAS), tedy manažerského nástroje Unie pro soukromé a veřejné organizace, které 
potřebují v souladu s nařízením (ES) č. 1221/2009 hodnotit a zlepšovat svůj provoz 
z hlediska životního prostředí; bere na vědomí, že Parlament je prvním orgánem 
Unie, který díky kompenzaci 100 % svých neredukovatelných emisí dosáhl v roce 
2016 uhlíkové neutrality; podporuje opatření přijatá k dalšímu snižování emisí 
Parlamentu;“

2. část „včetně zvýšení cílů týkajících se práce na dálku v různých generálních ředitelstvích, 
omezení a optimalizace doby cestování v rámci služebních cest a podpory využívání 
udržitelných druhů dopravy, např. zvýšením počtu parkovacích míst pro jízdní 
kola;“

pn. 21
1. část „poznamenává, že mnoho sdělení a dokumentů je k dispozici pouze v angličtině; 

rovněž konstatuje, že pracovní schůzky se konají bez možnosti tlumočení; požaduje, 
aby Parlament dodržoval zásady, práva a povinnosti zakotvené v Listině základních 
práv a v nařízení č. 1/1958, jakož i ve vnitřních pokynech a rozhodnutích, jako je 
kodex řádné správní praxe;“

2. část „vyzývá proto Parlament, aby zvýšil počet zaměstnanců překladatelských a 
tlumočnických útvarů, a zajistil tak lidské zdroje nezbytné k dodržování 
mnohojazyčnosti;“
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pn. 45
1. část „s politováním konstatuje, že předsednictvo stále ignoruje vůli pléna provést další 

reformu příspěvku na všeobecné výdaje, jak bylo požadováno při více příležitostech, 
čímž aktivně brání tomu, aby byly výdaje poslanců EP financované z peněz 
daňových poplatníků Unie transparentnější a odpovědnější;“

2. část „naléhavě vyzývá předsednictvo, aby okamžitě provedlo rozhodnutí pléna uvedená 
ve zprávách o udělení absolutoria Parlamentu za rok 2017 a 2018, které zavádějí 
změny pravidel pro příspěvek na všeobecné výdaje;“

ECR:
§ 127
1. část celé znění kromě slov: „jednoho pro otázky LGBTI+ a jednoho pro otázky rasové 

diskriminace,“
2. část tato slova

Renew, PPE:
§ 140
1. část „konstatuje, že podle odhadu Účetního dvora by přestěhování Parlamentu ze 

Štrasburku do Bruselu mohlo přinést roční úspory ve výši 114 milionů EUR a 
jednorázovou úsporu 616 milionů EUR, pokud by se úspěšně zbavil budov 
ve Štrasburku, nebo jednorázovou úsporu 40 milionů EUR, kdyby se mu to 
nepodařilo;“

2. část „konstatuje, že cíle jediného sídla lze dosáhnout pouze jednomyslnou změnou 
Smlouvy;“

3. část: „připomíná, že s cílem zajistit účelné vynakládání peněz unijních daňových 
poplatníků vyjádřila velká většina poslanců Parlamentu v nejrůznějších usneseních 
vytvoření jediného sídla svou podporu; naléhavě vyzývá Radu, aby vzala na vědomí 
postoj Parlamentu;“

Různé
Předseda prohlásil pn. 39 za nepřípustný.
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50. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva: Pascal Durand (A9-0056/2021)

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

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 627, 60, 11

Návrh usnesení

§ 19 6 S&D JH + 668, 21, 12

§ 25 3 PPE JH - 283, 392, 26

za § 25 1 Verts/ALE JH + 552, 144, 5

za § 26 2 Verts/ALE JH + 435, 256, 10

§ 36 4 PPE JH + 401, 265, 35

dílč.

1/JH + 613, 75, 13

§ 40 § původní znění

2/JH + 485, 209, 7

§ 37 5 PPE JH - 224, 384, 93

§ 51 7 S&D JH - 312, 334, 55

za § 64 8 The Left JH + 362, 326, 13

9 The Left JH + 470, 181, 50za § 67

10 The Left JH - 287, 383, 31

návrh usnesení JH + 633, 39, 18

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 40
1. část celé znění kromě slov: „naléhavě vyzývá Radu, aby zvýšila své úsilí 

o transparentnost, mimo jiné zveřejňováním pracovních dokumentů Rady ve 
strojově čitelném formátu;“

2. část tato slova

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria bylo odloženo (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího 
řádu).
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51. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské 
unie

Zpráva: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 612, 78, 8

Návrh usnesení

§ 11 1 S&D JH + 650, 21, 23

dílč.

1/JH + 668, 7, 19

§ 33 § původní znění

2/JH + 458, 223, 13

návrh usnesení JH + 604, 78, 9

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 33
1. část celé znění kromě slov: „konstatuje, že v listopadu 2019 začal Soudní dvůr EU 

aktivně využívat síť LinkedIn k informování zúčastněných stran o své činnosti; 
vybízí Soudní dvůr EU, aby zajistil svou přítomnost na bezplatných sociálních 
médiích a sociálních médiích s otevřeným kódem, jako je Mastodon, s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti a širšího dosahu;“

2. část tato slova
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52. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

Zpráva: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

Návrh rozhodnutí JH + 686, 8, 4

Návrh usnesení

§ 16 2 S&D, The 
Left

JH + 363, 218, 113

§ 20 3 S&D JH + 650, 23, 21

§ 54 4 The Left JH + 578, 110, 6

1 Renew, PPE JH + 600, 61, 33§ 59

5 The Left JH + 385, 303, 6

návrh usnesení JH + 675, 12, 4

53. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a 
sociální výbor

Zpráva: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 484, 209, 5

Návrh usnesení

§ 14 2 S&D JH + 322, 316, 56

§ 38 3 S&D JH - 243, 448, 3

§ 39 4 S&D JH + 358, 332, 4

za § 83 1 Verts/ALE JH + 454, 232, 8

návrh usnesení JH + 600, 82, 9
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54. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

Zpráva: Alin Mituța (A9-0055/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 611, 56, 31

Návrh usnesení

§ 7 3 S&D JH + 394, 284, 16

§ 15 4 S&D JH + 645, 20, 29

§ 30 5 S&D JH - 242, 444, 8

§ 58 1 Verts/ALE JH + 446, 194, 54

2Z Verts/ALE JH + 393, 290, 11§ 67

6 S&D JH ↓

§ 68 7 S&D JH + 434, 244, 16

§ 69 8 S&D JH + 383, 301, 10

návrh usnesení JH + 604, 57, 30



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_CS.docx 69 PE 692.327

55. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný 
ochránce práv

Zpráva: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 682, 9, 7

Návrh usnesení

§ 9 3 S&D JH + 402, 282, 10

za § 9 1 PPE JH - 248, 417, 27

§ 19 4 S&D JH + 645, 21, 28

§ 24 2Z PPE JH - 235, 441, 18

5 The Left JH + 402, 273, 19

dílč.

1/JH ↓

§ 34

§ původní znění

2/JH ↓

návrh usnesení JH + 658, 14, 19

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 34
1. část celé znění kromě slov: „včetně zápisů ze schůzí pracovních skupin a trialogů a 

dalších důležitých pracovních dokumentů;“
2. část tato slova
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56. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor 
ochrany údajů

Zpráva: Alin Mituța (A9-0067/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 635, 27, 36

Návrh usnesení

§ 11 2 S&D JH + 652, 19, 23

za § 49 1 Verts/ALE JH + 476, 198, 20

návrh usnesení JH + 627, 30, 34

57. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba 
pro vnější činnost

Zpráva: Alin Mituța (A9-0063/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 606, 85, 7

Návrh usnesení

za § 10 1 S&D JH + 627, 43, 24

dílč.

1/JH + 602, 35, 57

§ 51 § původní znění

2/JH - 283, 349, 62

návrh usnesení JH + 586, 93, 12
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Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 51
1. část „důrazně doporučuje, aby se ESVČ na základě dohody o úrovni služeb připojila k 

rejstříku transparentnosti EU“
2. část s cílem zvýšit transparentnost zveřejňováním všech setkání se všemi lobbistickými 

organizacemi, které se pokoušejí ovlivnit tvorbu právních předpisů a proces 
provádění politik v orgánech Unie; nesouhlasí s názorem ESVČ, že povinnost 
zaznamenávat setkání s lobbisty ve třetích zemích by vedoucím delegací Unie ztížila 
možnost prosazovat hospodářské zájmy Unie ve třetích zemích; domnívá se, že 
občané by měli mít možnost vědět, se kterými organizacemi se velvyslanci Unie 
scházejí;“

58. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného 
vzdělávání

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 612, 78, 8

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 602, 81, 8

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

59. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 612, 83, 3

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 598, 86, 7
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Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

60. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 563, 85, 50

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 598, 39, 57

za § 18 1 Renew

2/JH - 225, 420, 49

návrh usnesení JH + 557, 92, 42

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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61. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a 
drogovou závislost

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 636, 53, 9

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 612, 26, 55

za § 23 1 Renew

2/JH - 231, 418, 44

návrh usnesení JH + 628, 58, 5

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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62. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 613, 82, 3

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 610, 27, 57

za § 30 1 Renew

2/JH - 235, 412, 47

návrh usnesení JH + 603, 87, 1

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

63. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 636, 58, 4

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 626, 58, 7



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_CS.docx 75 PE 692.327

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

64. Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské 
unie

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 616, 75, 7

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 606, 84, 1

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

65. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 580, 79, 39

Návrh usnesení

§ 2 2 The Left JH - 208, 480, 5

dílč.

1/JH + 613, 26, 55

za § 36 1 Renew

2/JH - 240, 411, 43

dílč.§ 43 § původní znění

1/JH + 479, 180, 35
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH + 353, 283, 58

návrh usnesení JH + 602, 81, 8

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Renew:
§ 43
1. část „vítá úsilí agentury o posílení politik v oblasti transparentnosti, pokud jde o léčivé 

přípravky a očkovací látky proti COVID-19; poznamenává, že schvalování očkovací 
látky proti COVID-19 bude ze strany agentury vyžadovat rychlý a transparentní 
postup; konstatuje, že by měla být věnována zvláštní pozornost transparentnosti 
údajů z klinických hodnocení těchto očkovacích látek;“

2. část „vítá rozhodnutí agentury zveřejnit zprávy o klinických studiích léčivých přípravků 
a očkovacích látek proti COVID-19 do tří dnů od udělení povolení pro uvedení na 
trh; vybízí agenturu, aby zveřejňovala údaje z klinických hodnocení ideálně před 
registrací a každopádně včas; vyzývá agenturu, aby požádala zadavatele klinických 
hodnocení, aby před registrací zveřejnili své protokoly klinických hodnocení;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

66. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v 
trestních věcech (Eurojust)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 639, 47, 12

Návrh usnesení

dílč.za § 21 1 Renew

1/JH + 613, 27, 54
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH - 228, 421, 45

návrh usnesení JH + 628, 54, 9

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

67. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 614, 78, 6

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 601, 85, 5

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).
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68. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 612, 80, 6

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 601, 86, 4 

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

69. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 635, 51, 12

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 624, 54, 13

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).
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70. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 568, 100, 30

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 468, 218, 8

§ 9 § původní znění

2/JH + 430, 226, 38

1 PPE JH - 295, 366, 33§ 31

§ původní znění JH - 288, 371, 35

návrh usnesení JH + 605, 58, 28

Žádosti o oddělené hlasování
Renew: § 9, 31
PPE: § 31

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 9
1. část „zdůrazňuje, že v roce 2019 přijal Parlament 16 námitek proti dovozu geneticky 

modifikovaných (GM) plodin určených pro potraviny a krmiva; zdůrazňuje, že 
jedním z důvodů těchto námitek jsou nedostatky v posouzení rizik, které provedla 
vědecká komise úřadu pro geneticky modifikované organismy; naléhavě vyzývá 
úřad, aby tyto nedostatky neprodleně vyřešil a odstranil;“

2. část „vzhledem k tomu, že k těmto nedostatkům patří mimo jiné nedostatečné testování 
kombinovaných účinků vyplývajících z reziduí herbicidů, toxinů Bacillus 
thuringiensis („Bt“) a rostlinných složek, dopad zvýšené míry postřiku doplňkovými 
herbicidy na celkovou bezpečnost geneticky modifikované rostliny a také 
nedostatečné testování toxicity bílkovin Bt;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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71. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu 
nemocí

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 614, 48, 36

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 612, 26, 56

za § 21 1 Renew

2/JH - 232, 418, 44

návrh usnesení JH + 603, 86, 2

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).
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72. Udělení absolutoria za rok 2019: agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 612, 74, 12

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 602, 79, 10

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

73. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 635, 59, 4

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 624, 58, 9

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).
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74. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik 
v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 635, 56, 7

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 612, 28, 53

za § 24 1 Renew

2/JH - 228, 420, 45

návrh usnesení JH + 621, 59, 11

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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75. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní 
stráž

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

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

Rozhodnutí o odložení udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 528, 127, 43

Návrh usnesení

§ 20 1 PPE JH + 364, 310, 20

dílč.

1/JH + 456, 233, 5

§ 22 2 PPE

2/JH + 481, 194, 19

3 PPE JH - 294, 333, 66

dílč.

1/JH + 571, 69, 54

2/JH + 344, 249, 101

3/JH + 556, 84, 54

4/JH + 345, 273, 76

5/JH + 559, 79, 56

6/JH + 346, 295, 53

7/JH + 559, 84, 51

8/JH + 346, 277, 71

§ 25

§ původní znění

9/JH + 609, 79, 6

za § 25 4 PPE JH + 554, 121, 19

5 PPE JH + 366, 308, 20

dílč.

1/JH ↓

§ 29

§ původní znění

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

za § 30 9 Verts/ALE JH - 280, 400, 14

dílč.

1/JH + 609, 30, 55

za § 33 6/rev Renew

2/JH - 231, 419, 44

§ 42 10 Verts/ALE JH + 334, 300, 60

7 Renew JH + 539, 146, 9

dílč.

1/JH ↓

§ 43

§ původní znění

2/JH ↓

11 The Left JH - 270, 412, 11za § 43

12 The Left JH - 267, 414, 12

§ 44 13 The Left JH - 330, 350, 12

za § 44 14 The Left JH - 284, 393, 15

dílč.

1/JH + 519, 72, 102

za § 50 8 Renew

2/JH + 293, 271, 129

návrh usnesení JH + 531, 80, 80

Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
pn. 2
1. část „vyjadřuje znepokojení nad zprávami investigativních novinářů, kteří informovali o 

chování vysokých úředníků vůči níže postaveným pracovníkům; zdůrazňuje zejména 
své znepokojení nad zprávami o urážlivém a neuctivém chování vůči pracovníkům a 
nad poznámkami, že kontrolní mechanismy v agentuře jsou údajně čím dál méně 
účinné; konstatuje, že agentura neinformovala o žádných oficiálních stížnostech 
ohledně tohoto jednání;“

2. část „konstatuje, že pracovní skupina pro kontrolu agentury Frontex bude v souladu se 
svým mandátem monitorovat interní řízení agentury, včetně postupů pro podávání 
zpráv a vyřizování stížností; vybízí agenturu, aby s pracovní skupinou pro kontrolu 
agentury Frontex spolupracovala s cílem objasnit veškeré obavy v tomto ohledu a 
přijmout opatření v návaznosti na budoucí doporučení týkající se tohoto aspektu 
fungování agentury;“
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Renew:
§ 29
1. část celé znění kromě slov: „připomíná, že klíčovou součástí poslání agentury je 

záchrana migrantů v tísni na vnějších hranicích;“
2. část tato slova

§ 43
1. část „bere na vědomí opakovaná tvrzení řeckých orgánů o účasti agentury na porušování 

základních práv a obvinění z jejího zapojení do vytlačování migrantů;“
2. část „připomíná, že agentura je pověřena kontrolou hranic a současně zajišťuje, aby byly 

hraniční kontroly prováděny v souladu se základními právy, Úmluvou o právním 
postavení uprchlíků, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2016/399 a v nařízení (EU) 
2019/1896, které ve svém článku 46 ukládá výkonnému řediteli povinnost 
pozastavit, ukončit nebo nezahájit činnosti v případě porušení základních práv; bere 
na vědomí zřízení pracovní skupiny pro základní práva a právní aspekty operací v 
Egejském moři; konstatuje, že tato pracovní skupina odhalila 13 relevantních 
incidentů, které byly později předmětem šetření – 8 z nich bylo podle závěrečné 
zprávy pracovní skupiny správní rady agentury Frontex objasněno a 5 z nich je stále 
předmětem posouzení; zdůrazňuje, že je zapotřebí v této věci zapojit pracovní 
skupinu pro kontrolu agentury Frontex, kterou zřídil Výbor Parlamentu pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a která bude mít za cíl tyto incidenty 
plně objasnit; vyzývá agenturu, aby pravidelně informovala Parlament o činnosti 
agentury na vnějších hranicích;“

PPE:
§ 25
1. část „vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že navzdory tomu, že výkonné vedení 

agentury již v březnu 2019 vědělo o změnách, které vstoupily v platnost v prosinci 
2019, pokud jde o úlohu a pravomoci úředníka pro otázky základních práv a 
pracovníků pověřených sledováním základních práv, nepřijalo nezbytná opatření k 
přizpůsobení se těmto změnám, což vedlo k opakovaným zpožděním při provádění 
ustanovení týkajících se dodržování základních práv v rámci agentury;“

2. část „vyjadřuje hluboké politování nad tím, jakým způsobem se výkonný ředitel rozhodl 
obejít správní radu při postupu nahrazení úředníka pro otázky základních práv na 
konci roku 2019;“

3. část: „se znepokojením konstatuje, že tento postup byl zahájen právě v době, kdy se 
úředník pro otázky základních práv vrátil po dlouhodobé nemoci, přičemž byl o 
příslušném postupu informován na poslední chvíli;“ „zdůrazňuje, že agentura musela 
pozastavit zveřejňování oznámení o volných pracovních místech na pozici úředníka 
pro otázky základních práv z důvodu nedodržení příslušných právních předpisů;“

4. část: „poukazuje na to, že Komise tuto situaci označila za „jednoduše nezákonnou“;“
5. část: „bere na vědomí, že funkci úředníka pro otázky základních práv nyní dočasně 

vykonává bývalý člen kabinetu výkonného ředitele;“
6. část: „je vážně znepokojen mediálními zprávami o tom, že výkonný ředitel opakovaně 

ignoroval zprávy a doporučení od úředníka pro otázky základních práv týkající se 
jeho činnosti v několika členských státech;“

7. část: „zdůrazňuje, že do února 2021 agentura nepřijala jediného pracovníka pověřeného 
monitorováním základních práv;“

8. část: „vyjadřuje vážné znepokojení nad připomínkami Komise týkajícími se neochoty 
agentury provádět pokyny Komise, pokud jde o nábor zaměstnanců, včetně náboru 
úředníka pro otázky základních práv a pracovníků pověřených jejich 
monitorováním, což dále brání tomuto procesu a zpožďuje jej;“

9. část: „naléhavě vyzývá agenturu, aby v plném rozsahu plnila všechny povinnosti 
vyplývající z nařízení (EU) 2019/1896 a informovala orgán příslušný k udělení 
absolutoria o dosaženém pokroku;“
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pn. 6/rev
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

pn. 8
1. část „zdůrazňuje, že obavy zjištěné ohledně řízení agentury v roce 2019 nezpochybňují 

existenci, legitimitu ani mandát agentury; nadále považuje agenturu za zásadní 
nástroj správy vnějších hranic EU, jehož povinností je zajistit řádné fungování 
schengenského prostoru a svobodu pohybu v rámci EU; očekává, že agentura plně 
provede doporučení pracovní skupiny pro základní práva a právní aspekty operací a 
předloží orgánu příslušnému k udělení absolutoria konkrétní opatření s jasným 
harmonogramem pro řešení zjištěných problémů;“

2. část „považuje tyto kroky za nezbytnou podmínku pro udělení absolutoria agentuře;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria bylo odloženo a účetní závěrka byla rovněž odložena (viz 
příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).

76. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 634, 23, 41

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 614, 26, 54

za § 27 1 Renew

2/JH - 228, 415, 51

návrh usnesení JH + 633, 28, 30
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Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

77. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 611, 81, 6

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 599, 85, 7

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

78. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 607, 85, 6

Návrh usnesení

dílč.za § 27 1 Renew

1/JH + 614, 27, 53
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH - 235, 417, 42

návrh usnesení JH + 603, 84, 3

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

79. Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 606, 84, 8

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 631, 56, 4

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).
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80. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 644, 11, 43

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 612, 28, 54

za § 23 1 Renew

2/JH - 227, 422, 45

návrh usnesení JH + 637, 18, 36

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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81. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 567, 84, 47

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 560, 90, 41

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

82. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 574, 93, 31

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 596, 65, 30

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).
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83. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 613, 54, 31

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 602, 64, 25

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

84. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 610, 59, 29

Návrh usnesení

návrh usnesení JH + 602, 65, 24

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).
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85. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 582, 106, 10

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 614, 26, 54

za § 24 1 Renew

2/JH - 229, 414, 51

návrh usnesení JH + 602, 56, 33

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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86. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 611, 77, 10

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 614, 27, 53

za § 18 1 Renew

2/JH - 228, 415, 51

návrh usnesení JH + 605, 79, 7

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

87. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 635, 24, 39

Návrh usnesení

dílč.za § 20 1 Renew

1/JH + 614, 26, 54
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

2/JH - 229, 414, 51

návrh usnesení JH + 630, 29, 32

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

88. Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 569, 78, 51

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 616, 29, 49

za § 22 1 Renew

2/JH - 228, 423, 43

návrh usnesení JH + 561, 86, 44

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“
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Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

89. Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení 
rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-
LISA)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 633, 56, 9

Návrh usnesení

dílč.

1/JH + 613, 28, 53

za § 23 1 Renew

2/JH - 227, 418, 49

návrh usnesení JH + 619, 63, 9

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 1
1. část „zdůrazňuje, že někteří úředníci vyplňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 

provádějí sebehodnocení s ohledem na dodržování etických norem; zdůrazňuje však, 
že tato vlastní prohlášení a sebehodnocení nejsou dostatečná, a že je proto zapotřebí 
dodatečné kontroly;“

2. část „zdůrazňuje, že tento úkol by měl spadat do pravomoci nezávislé specializované třetí 
strany, která by měla vystupovat jako nezávislý orgán pro etické otázky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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90. Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj 
energie z jaderné syntézy

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 521, 143, 33

Návrh usnesení

§ 8 1 S&D JH + 392, 260, 42

za § 17 2 S&D JH + 587, 99, 8

za § 23 3 S&D JH + 550, 59, 84

návrh usnesení JH + 624, 35, 32

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

91. Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 604, 89, 5

Návrh usnesení

za § 16 1 S&D JH + 566, 92, 36

dílč.

1/JH + 673, 5, 16

§ 20 § původní znění

2/JH + 391, 229, 74

návrh usnesení JH + 597, 86, 8
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Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 20
1. část „vítá zvláštní zprávu Účetního dvora o činnosti společného podniku SESAR a 

vyzývá k tomu, aby zvláštní zprávy byly předkládány pravidelně; vyzývá Komisi a 
Účetní dvůr, aby vypracovaly důkladnou metodu sledování výkonosti s cílem 
hodnotit přidanou hodnotu společného podniku a zahrnout dopad na sociální oblast, 
zaměstnanost i trh;“

2. část „výsledky tohoto hodnocení by měly být použity při budoucím rozdělování 
finančních prostředků EU;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní uzávěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 
jednacího řádu).

92. Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 641, 54, 3

Návrh usnesení

za § 10 1 S&D JH + 560, 92, 41

dílč.

1/JH + 675, 6, 12

§ 16 § původní znění

2/JH + 395, 230, 68

návrh usnesení JH + 629, 57, 5

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 16
1. část „vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby vypracovaly důslednou metodu sledování 

výkonnosti s cílem hodnotit přínos společného podniku a zahrnout sociální dopad a 
dopad na zaměstnanost a trh;“

2. část „výsledky tohoto hodnocení by měly být použity v budoucnu nebo při 
přerozdělování finančních prostředků EU;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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93. Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na 
biotechnologiích

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 512, 182, 4

Návrh usnesení

za § 15 1 S&D JH + 519, 164, 10

dílč.

1/JH + 677, 7, 9

§ 21 § původní znění

2/JH + 396, 231, 66

za § 23 2 S&D JH + 553, 59, 80

dílč.

1/JH - 189, 427, 77

za § 31 3 Verts/ALE

2/JH + 439, 199, 55

návrh usnesení JH + 624, 66, 1

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
pn. 3
1. část „je mimořádně znepokojen tím, že několik projektů financovaných odvětvími 

založenými na biotechnologiích spočívá v subvencování odvětví, aby vyvíjelo tlak 
na evropské rozhodovací orgány v otázkách, jako je regulace GMO nebo recyklace 
bioplastů;“

2. část „vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal 
zprávu o své politice financování činností průmyslu v oblasti lobbingu a styku s 
veřejností zaměřených na regulační orgány EU;“

§ 21
1. část „vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby vypracovaly důslednou metodu sledování 

výkonnosti s cílem hodnotit přínos společného podniku a zahrnout jeho sociální 
dopad a dopad na zaměstnanost a trh,“

2. část „domnívá se, že výsledky tohoto hodnocení by měly být použity při budoucím 
rozdělování finančních prostředků Unie;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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94. Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 488, 176, 34

Návrh usnesení

§ 10 § původní znění JH + 397, 236, 60

§ 11 4 Renew, S&D JH - 291, 367, 35

§ 13 5 Renew, S&D JH - 295, 363, 35

1 S&D JH - 294, 364, 35§ 14

§ původní znění JH + 390, 246, 57

za § 18 2 S&D JH + 593, 92, 8

dílč.

1/JH + 651, 2, 40

§ 19 § původní znění

2/JH + 438, 246, 9

dílč.

1/JH + 680, 5, 8

§ 21 § původní znění

2/JH + 401, 228, 64

§ 34 3 S&D JH + 377, 248, 68

návrh usnesení JH + 606, 53, 32

Žádosti o oddělené hlasování
Renew: § 10, 14
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Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
§ 19
1. část „bere na vědomí, že v roce 2019 byla hodnota aktivace mimorozpočtových zdrojů 

společného podniku IIL 2 1,03;“
2. část „se znepokojením poukazuje na to, že tato míra neodpovídá očekáváním; vyzývá 

společný podnik IIL 2, aby učinil kroky ke splnění svého cíle;“

S&D:
§ 21
1. část „vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby vypracovaly důkladnou metodu sledování 

výkonnosti s cílem hodnotit přidanou hodnotu společného podniku IIL 2 a posoudit 
jeho dopad na sociální oblast a zaměstnanost, jakož i jeho dopad na trh;“

2. část „výsledky tohoto hodnocení by měly být použity v budoucnu nebo při 
přerozdělování finančních prostředků Unie;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

95. Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 637, 26, 35

Návrh usnesení

za § 8 1 S&D JH + 585, 96, 12

dílč.

1/JH + 657, 29, 7

§ 15 § původní znění

2/JH + 348, 256, 89

návrh usnesení JH + 625, 32, 34

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 15
1. část „vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby vypracovaly důslednou metodu sledování 

výkonnosti s cílem hodnotit přínos společného podniku a zahrnout jeho sociální 
dopad a dopad na zaměstnanost a trh,“

2. část „domnívá se, že výsledky tohoto hodnocení by měly být použity při budoucím 
rozdělování finančních prostředků Unie;“
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Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

96. Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 611, 54, 33

Návrh usnesení

za § 14 1 S&D JH + 564, 89, 40

dílč.

1/JH + 677, 6, 10

§ 15 § původní znění

2/JH + 396, 231, 66

návrh usnesení JH + 603, 56, 32

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 15
1. část „vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby vypracovaly důslednou metodu sledování 

výkonnosti s cílem hodnotit přínos společného podniku a zahrnout jeho sociální 
dopad a dopad na zaměstnanost a trh,“

2. část „přičemž výsledky tohoto hodnocení by měly být použity při budoucím rozdělování 
finančních prostředků EU;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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97. Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 633, 60, 5

Návrh usnesení

za § 9 1 S&D JH + 593, 91, 9

dílč.

1/JH + 681, 6, 6

§ 10 § původní znění

2/JH + 399, 232, 62

návrh usnesení JH + 623, 65, 2

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 10
1. část „vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby vypracovaly důkladnou metodu sledování 

výkonnosti s cílem hodnotit přínos společného podniku a zahrnout dopad na sociální 
oblast, zaměstnanost i trh;“

2. část „domnívá se, že výsledky tohoto hodnocení by měly být použity při budoucím 
rozdělování finančních prostředků Unie;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).
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98. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

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

Rozhodnutí o udělení absolutoria

návrh rozhodnutí JH + 485, 206, 7

Návrh usnesení

§ 33 1Z PPE JH + 497, 187, 9

§ 51 2 PPE JH + 550, 105, 38

3Z PPE JH + 485, 172, 36§ 55

4 The Left, 
Verts/ALE

JH ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

JH + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

JH - 284, 359, 50

dílč.

1/JH + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/JH - 283, 390, 20

dílč.

1/JH + 620, 59, 13

za § 56

8 The Left, 
Verts/ALE

2/JH - 270, 417, 5

návrh usnesení JH + 598, 64, 28

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 7
1. část „připomíná, že Parlament pravidelně vyjadřuje stanovisko, že Komise by měla 

zajistit, aby každý svěřenský fond, který byl zřízen jako nový nástroj pro rozvoj, byl 
vždy v souladu s celkovou strategií a cíli rozvojové politiky Unie, tj. se snižováním a 
vymýcením chudoby,“

2. část „a že musí zejména zajistit, aby bezpečnostní zájmy evropských zemí nepřevažovaly 
nad potřebami obyvatel, kteří jsou příjemci pomoci; vybízí Komisi, aby 
přezkoumala finanční pomoc těm projektům EUTF, které se od těchto cílů 
odklánějí;“
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pn. 8
1. část „zdůrazňuje, že má-li svěřenský fond EU plnit politické cíle, musí řešit základní 

příčiny destabilizace, nuceného vysídlování a nelegální migrace podporou odolnosti, 
hospodářských příležitostí, rovných příležitostí, bezpečnosti obyvatelstva a lidského 
a sociálního rozvoje;“

2. část „s velkým znepokojením konstatuje, že místo pomoci při řešení těchto příčin 
destabilizace byly finanční prostředky EU v roce 2019 v rostoucí míře vynakládány 
na pomoc při uzavírání hranic, znesnadňování migrace a prosazování návratu 
migrantů zpět do Afriky;“

Různé
Rozhodnutí o udělení absolutoria je zároveň účetní závěrkou (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího 
řádu).

99. Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 
2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

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

Návrh usnesení

1 S&D JH + 356, 326, 11

dílč.

1/JH ↓

§ 23

§ původní znění

2/JH ↓

za § 61 3 The Left JH - 188, 494, 11

§ 73 2 S&D JH + 350, 333, 10

návrh usnesení JH + 600, 88, 3

Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
§ 23
1. část celé znění kromě slov: „včetně fúzí“
2. část tato slova


