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PRÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+ prijatý
- zamietnutý
↓ prepadol
R vzatý späť
HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)
EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)
HPČ hlasovanie po častiach
OH oddelené hlasovanie
PN pozmeňujúci návrh
KPN kompromisný pozmeňujúci návrh
ZČ zodpovedajúca časť
V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia
= zhodné pozmeňujúce návrhy
ods. odsek
čl. článok
odôv. odôvodnenie
NU návrh uznesenia
SNU spoločný návrh uznesenia
1/20 nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
1/10 stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Žiadosť o zbavenie Filipa De Mana imunity

Správa: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku))

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 671, 11, 11

2. Žiadosť o zbavenie Zdzisława Krasnodębského imunity

Správa: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho 
poriadku))

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 521, 153, 17

3. Žiadosť o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity

Správa: Marie Toussaint (A9-0136/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku))

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 658, 25, 10

4. Žiadosť o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity

Správa: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 655, 29, 9



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_SK.docx 7 PE 692.327

5. Dohoda medzi EÚ a Nórskom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót 
uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie ***

Odporúčanie: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Postup schvaľovania HPM + 686, 2, 5

6. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom ***

Odporúčanie: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Postup schvaľovania HPM + 632, 23, 38

7. Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka 
opatrení o technickom stave vozidiel

Správa: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 654, 30, 9

8. Rezíduá chemických látok v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 
0406/2020 podľa článku 227 ods. 2 rokovacieho poriadku 

Návrh uznesenia: B9-0224/2021

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B9-0224/2021
(výbor PETI)

jediné hlasovanie HPM + 660, 8, 25
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9. Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia 
***II

Odporúčanie do druhého čítania: Dan Nica (A9-0122/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh legislatívneho uznesenia

od odseku 2 1 PPE,
S&D,

The Left

HPM + 677, 5, 17

10. Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový 
program pre výskum a inováciu *

Správa: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh Rady HPM + 661, 5, 33

11. Európsky inovačný a technologický inštitút ***I

Správa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda 163 výbor HPM + 663, 17, 19
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12. Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu 
***I

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 162 výbor HPM + 673, 6, 20

13. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I

Správa: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 95 výbor HPM + 641, 44, 14

14. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)

Správa: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 17 1V ECR HPM - 133, 475, 60

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 576, 54, 69

15. Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1/HPM + 509, 177, 5

2/HPM + 684, 4, 3

3/HPM + 421, 255, 15

1 The Left HPM - 234, 400, 56ods. 19 od písm. b

2 The Left HPM - 182, 495, 13

ods. 19 písm. c 4 Verts/ALE HPM - 315, 355, 19

ods. 21 3 PPE HPM + 479, 136, 76

Návrh rozhodnutia HPM + 645, 5, 49

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 11
1. časť „považuje za dôležité vymedziť stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré 

by sa mali zverejňovať ako vopred naplánované stretnutia;“
2. časť „víta prax Komisie zverejňovať aj tie stretnutia, ktoré sa konajú v inom formáte než 

stretnutia s osobnou účasťou, napríklad prostredníctvom videokonferencie;“
3. časť „trvá na tom, že za stretnutie by sa mal považovať aj plánovaný telefonický hovor;“

16. Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava

Správa: Karima Delli (A9-0029/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 3 1 poslanci HPM - 286, 372, 34

ods. 4 2 poslanci HPM + 337, 306, 50

ods. 5 3 poslanci HPM + 378, 283, 32

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 453, 92, 154
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17. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí 
pre určité látky vrátane lufenurónu

Návrh uznesenia: B9-0223/2021 (Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B9-0223/2021
(výbor ENVI)

Návrh uznesenia
(text ako celok)

HPM + 441, 242, 15

18. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí 
pre určité látky vrátane flonikamidu 

Návrh uznesenia: B9-0222/2021 (Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B9-0222/2021
(výbor ENVI)

Uznesenie
(text ako celok)

HPM + 366, 305, 27

19. Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov, oblasť rastlín, 
zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) 2021 – 
2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania

20. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 2021– 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania
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21. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania

22. Program Spravodlivosť 2021 – 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania

23. Vesmírny program 2021 – 2027 a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny 
program ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania
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24. Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ***

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Postup schvaľovania HPM + 660, 5, 32

25. Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Návrh uznesenia: B9-0225/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

od odseku 1 5 ID HPM - 150, 539, 8

HPČ

1/HPM + 536, 110, 52

2/HPM + 606, 85, 8

ods. 2 ods. pôvodný text

3/HPM + 584, 57, 58

ods. 9 6 Verts/ALE HPM - 211, 482, 6

ods. 15 7 Verts/ALE HPM - 183, 442, 74

od odseku 17 1 The Left HPM - 137, 558, 4

ods. 18 bod ii 2 The Left HPM - 147, 539, 13

ods. 18 bod iv 8 Verts/ALE HPM - 110, 537, 52

ods. 21 21 poslanci HPM + 562, 133, 4

HPČ

1/HPM + 568, 65, 66

ods. 22 ods. pôvodný text

2/HPM + 605, 68, 26

ods. 30 9 Verts/ALE HPM - 193, 468, 38

ods. 34 10 Verts/ALE HPM - 173, 486, 40
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 34 11 Verts/ALE HPM - 164, 464, 71

ods. 35 3 The Left HPM - 134, 559, 6

12 Verts/ALE HPM - 147, 544, 8ods. 36

4 The Left HPM - 136, 555, 8

od odseku 38 13 Verts/ALE HPM - 200, 471, 28

ods. 45 14 Verts/ALE HPM - 158, 529, 12

od odseku 46 15 Verts/ALE HPM - 185, 457, 57

16 Verts/ALE HPM - 200, 454, 45

17 Verts/ALE HPM - 172, 479, 47

18 Verts/ALE HPM - 199, 480, 20

19 Verts/ALE HPM - 161, 502, 36

od odseku 47

20 Verts/ALE HPM - 210, 451, 38

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 578, 51, 68

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
ods. 22
1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpore s politickým vyhlásením, v ktorom sa 

počítalo s ambicióznym, rozsiahlym, blízkym a pružným partnerstvom v oblasti 
zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, Spojené kráľovstvo odmietlo rokovať o 
týchto aspektoch v rámci dohody; pripomína však, že je v záujme oboch strán 
zachovať úzku a trvalú spoluprácu v týchto oblastiach, najmä v záujme podpory 
mieru, bezpečnosti vrátane boja proti terorizmu, podpory globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, účinného multilateralizmu, Charty OSN, upevnenia 
demokracie a právneho štátu, ako aj ochrany ľudských práv a základných slobôd 
podľa článku 21 ZEÚ;“

2. časť „navrhuje, aby budúcu spoluprácu a koordináciu medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom riadila systémová platforma na konzultácie na vysokej úrovni a 
koordináciu v otázkach zahraničnej politiky vrátane výziev, ktoré predstavujú 
krajiny ako Rusko a Čína, a úzkeho zapojenia v bezpečnostných otázkach, a to aj v 
rámci spolupráce medzi EÚ a NATO, a systematickej preferenčnej spolupráce, 
najmä pokiaľ ide o mierové operácie; požaduje najmä prehĺbenú spoluprácu a 
koordináciu Spojeného kráľovstva a EÚ, pokiaľ ide o sankčné politiky, vzhľadom na 
spoločné hodnoty a záujmy, a v tejto súvislosti vyzýva na vytvorenie koordinačného 
mechanizmu;“
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ID:
ods. 2
1. časť „opätovne zdôrazňuje, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ je historická 

chyba“
2. časť „ a pripomína, že EÚ vždy rešpektovala rozhodnutie Spojeného kráľovstva“
3. časť „ale trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí akceptovať aj dôsledky vystúpenia z 

EÚ a že tretia krajina nemôže mať rovnaké práva a výhody ako členský štát; 
pripomína, že počas celého procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa 
Parlament usiloval chrániť práva občanov EÚ, mier a prosperitu na ostrove Írsko, 
chrániť rybárske komunity, presadzovať právny poriadok EÚ, chrániť autonómiu 
rozhodovania EÚ, zachovať integritu colnej únie a vnútorného trhu a zároveň 
predchádzať sociálnemu, environmentálnemu, fiškálnemu alebo regulačnému 
dumpingu, keďže to je nevyhnutné na ochranu pracovných miest, priemyslu a 
konkurencieschopnosti Únie a na plnenie ambícií stanovených v Európskej zelenej 
dohode;“

Iné
Marina Kaljurand (skupina S&D) tiež podporila PN 21.
Geert Bourgeois (skupina ECR) tiež podporil návrh uznesenia.
B9-0225/2021.

26. Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti 
Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I

Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

text ako celok 46 S&D HPM + 633, 21, 43

PN gestorského 
výboru – hlasovanie v 

blokoch

1-45 výbor HPM ↓

Návrh Komisie HPM + 643, 11, 47
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27. Ochrana pôdy

Návrh uznesenia: B9-0221/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0221/2021
(výbor ENVI)

HPČ

1/HPM + 687, 4, 7

ods. 1 ods. pôvodný text

2/HPM + 561, 103, 34

HPČ

1/HPM + 690, 4, 4

ods. 3 ods. pôvodný text

2/HPM - 288, 400, 10

ods. 4 ods. pôvodný text HPM + 559, 80, 59

od odseku 4 1 The Left HPM - 191, 424, 82

ods. 5 ods. pôvodný text HPM + 561, 79, 58

HPČ

1/HPM + 646, 45, 7

ods. 10 ods. pôvodný text

2/HPM + 402, 284, 11

HPČ

1/HPM + 662, 10, 26

ods. 11 ods. pôvodný text

2/HPM + 565, 95, 38

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 610, 85, 3

HPČ

1/HPM + 511, 176, 11

ods. 27 ods. pôvodný text

2/HPM - 305, 364, 29

HPČ

1/HPM + 526, 144, 28

ods. 28 ods. pôvodný text

2/HPM + 559, 120, 19
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3/HPM - 288, 349, 61

ods. 29 2 The Left HPM - 143, 541, 13

ods. 35 ods. pôvodný text HPM + 367, 263, 68

HPČ

1/HPM + 635, 13, 50

ods. 37 ods. pôvodný text

2/HPM + 475, 168, 55

ods. 52 ods. pôvodný text HPM + 361, 307, 29

ods. 54 ods. pôvodný text HPM - 335, 349, 14

HPČ

1/HPM + 415, 241, 42

ods. 55 ods. pôvodný text

2/HPM - 298, 370, 30

ods. 60 ods. pôvodný text HPM + 375, 317, 6

ods. 63 ods. pôvodný text HPM + 381, 280, 37

ods. 65 ods. pôvodný text HPM + 411, 217, 70

HPČ

1/HPM + 648, 7, 43

odôv. R ods. pôvodný text

2/HPM + 554, 138, 5

HPČ

1/HPM + 622, 40, 35

odôv. Y ods. pôvodný text

2/HPM + 372, 314, 11

HPČ

1/HPM + 638, 23, 37

odôv. Z ods. pôvodný text

2/HPM + 591, 101, 5

odôv. AA ods. pôvodný text HPM + 378, 312, 8

odôv. AB ods. pôvodný text HPM + 415, 270, 13

odôvodnenie AQ ods. pôvodný text HPM + 561, 88, 49
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 605, 55, 41

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odôvodnenia Y, AQ; odseky 4, 5, 16, 60
PPE: odôvodnenia AA, AB: odseky 27, 35, 52, 54, 55, 60, 63, 65

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
odôvodnenie R
1. časť text ako celok okrem slov: „neudržateľné poľnohospodárske a lesnícke postupy“
2. časť tieto slová

odôv. Z
1. časť text ako celok okrem slov: „keďže predošlý pokus o zavedenie právneho rámca na 

ochranu pôdy v EÚ sa skončil neúspechom, keď bol stiahnutý v máji 2014 po 
ôsmich rokoch jeho blokovania menšinou členských štátov v Rade;“

2. časť tieto slová

PPE:
odôv. Y
1. časť Text ako celok okrem slova: „záväzných“
2. časť toto slovo

ods. 3
1. časť „domnieva sa, že zdravé pôdy sú základom pre výživné a bezpečné potraviny 

a predpokladom udržateľnej potravinárskej výroby;“
2. časť „zdôrazňuje, že osvojenie si udržateľného stravovania, najmä častejšie stravovanie 

na rastlinnej báze, má obrovský potenciál radikálne zlepšiť pôdne zdravie 
a využívanie pôdy;“

ods. 10
1. časť Text ako celok okrem slova: „právny“
2. časť toto slovo

ECR:
ods. 1
1. časť „zdôrazňuje význam ochrany pôdy a podpory zdravej pôdy v Únii pri zohľadnení 

skutočnosti, že degradácia tohto živého ekosystému, zložky biodiverzity 
a neobnoviteľného zdroja napriek obmedzeným a nevyrovnaným opatreniam 
v niektorých členských štátoch pokračuje;“

2. časť „zdôrazňuje náklady spojené s nečinnosťou v súvislosti s degradáciou pôdy, pričom 
podľa odhadov presahujú v Únii 50 miliárd EUR ročne;“

ods. 11
1. časť text ako celok okrem slov: „náklady spojené s činnosťou aj nečinnosťou“
2. časť tieto slová

Renew:
ods. 27
1. časť „zdôrazňuje, že v lesoch EÚ sa ukladá asi 2,5-krát viac uhlíka v pôde ako 

v dendromase“
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2. časť „vyzýva Komisiu, aby pripravila stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá túto 
skutočnosť náležite zohľadní a ktorá bude presadzovať obhospodarovacie postupy 
umožňujúce udržanie tohto cenného zdroja, a schvaľuje ciele obnovy a ochrany, 
pretože slúžia na prospech pôde, biodiverzite a klíme;“

ods. 37
1. časť „vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť medzi novou stratégiou na ochranu 

pôdy a pripravovanou stratégiou lesného hospodárstva EÚ“
2. časť „zahrnutím požiadaviek na udržateľné obhospodarovanie pôdy, napríklad 

agrolesníckych postupov, do stratégie lesného hospodárstva;“

ods. 55
1. časť „zdôrazňuje, že pri neudržateľnom využívaní pôdy sa pôdny uhlík uvoľňuje do 

atmosféry po tom, čo bol po stáročia a tisícročia súčasťou pôdneho ekosystému;“
2. časť „poznamenáva, že emisie z pôdneho uhlíka v dôsledku lesnej ťažby dreva sa 

vyskytujú aj desaťročia po vyťažení a opätovnej výsadbe danej lokality; zdôrazňuje, 
že hoci by sa tieto toky mali objaviť pri započítavaní, využívanie lesnej biomasy sa 
stále považuje za uhlíkovo neutrálne;“

PPE, Renew:
ods. 28
1. časť „zdôrazňuje, že holorubnými postupmi uplatňovanými v rámci lesného hospodárstva 

sa ničí symbiotická sieť vzájomnej závislosti stromov a húb a že následná obnova 
tejto siete po holorube je takmer nulová;“

2. časť „zdôrazňuje, že v boreálnych lesoch je táto sieť vôbec najdôležitejším 
mechanizmom akumulácie pôdneho organického uhlíka, ktorý má preto rozhodujúci 
význam pre globálny kolobeh uhlíka; opätovne zdôrazňuje, že holorubné postupy 
nie sú podobné prírodným rušivým faktorom, ako je požiar, keďže na rozdiel od 
holorubu sa lokalita zasiahnutá požiarom vyznačuje veľmi veľkým množstvom 
odumretého dreva a pôdou pripravenou na osídlenie druhmi;“

3. časť „žiada preto, aby v celej EÚ platil v rámci lesného hospodárstva zákaz používania 
holorubných metód ako doplňujúce opatrenie k ďalším opatreniam na ochranu pôdy 
uplatňovaným na základe rámca na ochranu pôdy a ďalších iniciatív;“

28. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania
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29. Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie ***I

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie

zamietnutie 11 poslanci HPM - 86, 591, 16

PN gestorského výboru

text ako celok 25ZČ výbor HPM + 575, 80, 40

PN k článku 1

25ZČ výbor HPM + 553, 95, 46ods. 1

6 poslanci HPM ↓

od odseku 2 9 ECR HPM + 442, 239, 14

PN k článku 2

bod 5 25ZČ výbor HPM + 630, 51, 13

PN k článku 3

ods. 1 písm. c 25ZČ výbor HPM + 613, 68, 14

ods. 2 15 S&D, PPE, 
Renew

HPM + 680, 6, 9

PN k článku 5

24 The Left HPM - 64, 585, 46

7 poslanci HPM - 94, 549, 52

HPČ

1/HPM + 614, 60, 21

ods. 1

25ZČ výbor

2/HPM + 540, 90, 65

25ZČ výbor HPM + 515, 127, 53

10 ECR HPM ↓

ods. 5 podods. 1

3 poslanci HPM - 115, 533, 47

ods. 5 podods. 2 4 poslanci HPM - 118, 524, 53
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN k článku 6

HPČ

1/HPM + 615, 61, 19

ods. 1 25ZČ výbor

2/HPM + 540, 89, 66

14 PPE HPM - 233, 438, 24ods. 5

25ZČ výbor HPM + 571, 80, 44

PN k článku 7

HPČ

1/HPM + 621, 33, 41

ods. 1 25ZČ výbor

2/HPM + 613, 68, 14

HPČ

1/HPM + 648, 36, 11

ods. 2 písm. b 25ZČ výbor

2/HPM + 615, 68, 12

PN k článku 8

ods. 1 16 S&D, PPE, 
Renew

HPM + 679, 7, 9

nové články od článku 8

12 Renew HPM + 402, 201, 92od článku 8

13 Renew HPM - 235, 414, 46

PN k prílohe

bod 3 podpísmeno f 25ZČ výbor HPM + 616, 65, 14

bod 3 podpísmeno j 25ZČ výbor HPM + 509, 136, 50

PN k odôvodneniam

od odôvodnenia 8 5 poslanci HPM - 148, 536, 11

odôv. 9 8 ECR HPM + 387, 280, 28

od odôvodnenia 11 1 poslanci HPM - 110, 564, 21
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

odôv. 14 17 S&D, PPE, 
Renew

HPM + 678, 8, 9

od odôvodnenia 16 18 The Left HPM + 539, 148, 8

25ZČ výbor HPM + 522, 135, 38odôv. 25

2 poslanci HPM ↓

19rev The Left HPM - 153, 454, 87

20rev The Left HPM - 162, 450, 82

21rev The Left HPM + 407, 240, 47

od odôvodnenia 26

22rev The Left HPM + 396, 251, 48

od odôvodnenia 37 23rev The Left HPM - 267, 340, 88

Návrh Komisie HPM + 540, 119, 31

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: PN 25 článok 2 ods. 5 PN 25 príloha bod 3 podpísmeno j
ECR: PN 25 článok 3 ods. 1 podpísmeno c PN 25 príloha bod 3 podpísmeno f

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
PN 25 článok 5 ods. 1
1. časť Text ako celok okrem vypustenia slova „automaticky“ a vypustenia slov: „na 

žiadosť tejto osoby“
2. časť tieto slová

PN 25 článok 6 ods. 1
1. časť Text ako celok okrem vypustenia slova „automaticky“ a vypustenia slov: „na 

žiadosť tejto osoby“
2. časť tieto slová

ECR:
PN 25 článok 7 ods. 1
1. časť text ako celok okrem slov: „Je tiež možné vydať potvrdenie o prekonaní ochorenia 

na základe zistenia protilátok pomocou sérologického testu.“ a „Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11 s cieľom stanoviť a 
zmeniť typy sérologických testov na protilátky proti vírusu SARS-CoV-2, v 
súvislosti s ktorými sa môže vydať potvrdenie o prekonaní ochorenia, a to na 
základe vedeckých dôkazov preskúmaných Európskym centrom pre prevenciu a 
kontrolu chorôb(ECDC).“

2. časť tieto slová
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PN 25 článok 7 ods. 2 písmeno b
1. časť „doložené pozitívnym testom NAAT“
2. časť „alebo výsledkom sérologického testu“

30. Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín ***I

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Text ako celok 1 výbor HPM + 570, 59, 66

Návrh Komisie HPM + 540, 80, 70

31. Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia 
digitálnych spoločností a možná európska digitálna daň

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 16 1 spravodajcovi
a

HPM + 574, 48, 79

ods. 23 2 spravodajcovi
a

HPM + 648, 33, 20

ods. 57 3 spravodajcovi
a

HPM + 529, 102, 70

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 549, 70, 75
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32. Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrh uznesenia: B9-0219/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

ods. 3 2 S&D HPM - 177, 516, 8

ods. 5 16 Renew, PPE, 
Verts/ALE

HPM + 672, 13, 16

ods. 6 7 Verts/ALE HPM + 508, 188, 5

od odseku 8 3 S&D HPM + 379, 268, 54

4 S&D HPM - 143, 546, 12

5 S&D HPM - 234, 398, 69

ods. 9

8 Verts/ALE HPM - 297, 367, 37

ods. 10 9 Verts/ALE HPM - 314, 314, 73

od odseku 10 10 Verts/ALE HPM + 465, 109, 127

ods. 11 11 Verts/ALE HPM + 463, 181, 57

od odseku 11 12 Verts/ALE HPM + 464, 66, 171

ods. 13 13 Verts/ALE HPM + 452, 196, 53

od citácie 10 6=
17=

S&D
Renew

HPM + 646, 38, 17

1 S&D HPM - 186, 492, 23odôv. G

14 Renew, PPE, 
Verts/ALE

HPM + 659, 14, 28

odôv. H 15 Renew, PPE, 
Verts/ALE

HPM + 545, 11, 145

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 635, 46, 12



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_SK.docx 25 PE 692.327

33. Program EÚ pre boj proti podvodom ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania

34. Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (potrebná väčšina hlasov 
všetkých poslancov Parlamentu na odmietnutie alebo zmenu pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh legislatívneho aktu

PN k článku 9

od odseku 3 2 Verts/ALE HPM - 205, 490, 3

PN k článku 12

ods.1 podods. 1 3 Verts/ALE HPM - 158, 526, 14

PN k článku 18

ods. 3 podods. 1 4 Verts/ALE HPM - 190, 503, 5

PN k článku 19

ods. 1 písm. a 5 Verts/ALE HPM - 165, 516, 17

ods. 1 písm. b 6 Verts/ALE HPM - 162, 529, 7

ods. 10 7V Verts/ALE HPM - 165, 514, 19

PN k článku 24

ods. 1 písm. a) 

úvodná časť

8 Verts/ALE HPM - 265, 428, 5

ods. 1 písm. a zarážka 
2

9 Verts/ALE HPM - 210, 484, 4

ods. 1 písm. a zarážka 
3

10V Verts/ALE HPM - 205, 490, 3
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN k odôvodneniam

odôv. 37 1V Verts/ALE HPM - 169, 512, 17

35. Zriadenie Európskeho obranného fondu ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)  (potrebná väčšina hlasov 
všetkých poslancov Parlamentu na odmietnutie alebo zmenu pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

návrh na zamietnutie pozície Rady

zamietnutie 1 The Left HPM - 139, 527, 31

Návrh legislatívneho aktu

PN k článku 7

odsek 2 úvodná časť 2 Verts/ALE HPM - 136, 538, 24

ods. 2 podods. 1 3 Verts/ALE HPM - 145, 527, 26

ods. 2 podods. 2 4 Verts/ALE HPM - 145, 526, 27

ods. 2 podods. 3 5 Verts/ALE HPM - 152, 497, 49

ods. 4 6 Verts/ALE HPM - 141, 534, 22

PN k článku 9

odsek 5 úvodná časť 7 Verts/ALE HPM - 169, 480, 48

PN k článku 10

ods. 6 od pododseku 1 8 Verts/ALE HPM - 162, 477, 57

PN k článku 20

ods. 4 9 Verts/ALE HPM - 152, 504, 40

PN k článku 23

ods. 4 10 Verts/ALE HPM - 151, 506, 40

PN k článku 24
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 2 11 Verts/ALE HPM - 153, 497, 47

PN k článku 26

ods. 2 13 Verts/ALE HPM - 179, 491, 27

PN k článku 33

celé znenie článku 12 Verts/ALE HPM - 136, 506, 55

36. Program Digitálna Európa II***

Odporúčanie do druhého čítania: Valter Flego (A9-0119/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania

37. Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 2021 – 2027 II***

Odporúčanie do druhého čítania: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Schválenie bez hlasovania

38. Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní: obsah elektronických 
registrov *

Správa: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 662, 3, 26

39. Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike
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Návrhy uznesení: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-
0243/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

od odseku 5 1 The Left HPM - 162, 458, 77

HPČ

1/HPM + 667, 8, 23

ods. 11 ods. pôvodný text

2/HPM + 547, 76, 75

od odseku 11 2 The Left HPM - 147, 489, 62

ods. 13 3 Verts/ALE HPM - 294, 379, 25

HPČ

1/HPM + 650, 5, 42

odôv. K ods. pôvodný text

2/HPM + 497, 73, 126

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 597, 51, 43

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0238/2021 The Left HPM ↓

B9-0239/2021 PPE HPM ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0241/2021 S&D HPM ↓

B9-0242/2021 Renew HPM ↓

B9-0243/2021 ECR HPM ↓

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 11
1. časť text ako celok okrem slov: „vyzýva vlády oboch regiónov a medzinárodné 

organizácie, aby spolupracovali s online platformami s cieľom nájsť účinné riešenia 
problému infodémie; víta vytvorenie portálu PortalCheck.org, nového internetového 
strediska zdrojov na overovanie faktov v Latinskej Amerike a Karibiku, ktorého 
cieľom je riešiť problém dezinformácií súvisiacich s ochorením COVID-19 a ktoré 
podporuje Európska únia;“

2. časť tieto slová
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ECR, PPE:
odôv. K
1. časť „keďže kríza spôsobená pandémiou COVID-19 prehĺbila rodovú nerovnosť; keďže v 

Latinskej Amerike je rodovo motivované násilie rozšírené v miere, ktorá patrí k 
najvyšším na svete a počas pandémie sa len zvýšila, pričom opatrenia na 
obmedzenie pohybu viedli k výraznému nárastu domáceho násilia, znásilnení a 
vrážd žien;“

2. časť „keďže sexuálne a reprodukčné zdravie počas pandémie nebolo prioritou, čo 
predstavuje vážnu prekážku práva na zdravie a ohrozuje životy žien a dievčat v 
regióne;“

40. Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0244/2021 
(PPE, Renew, ECR)

ods. 1 3 The Left HPM - 131, 536, 28

od odseku 1 4 The Left HPM - 52, 546, 99

1 The Left HPM - 126, 542, 29

2 The Left HPM - 130, 531, 35

od odôvodnenia B

5 The Left HPM - 72, 564, 60

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 396, 267, 28

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

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM ↓

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0244/2021 PPE HPM ↓

B9-0245/2021 The Left HPM ↓

B9-0246/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0247/2021 S&D HPM ↓

B9-0248/2021 Renew HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

B9-0249/2021 ECR HPM ↓

41. Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata 
Emmanuela

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

od odseku 8 1 ECR HPM - 213, 447, 34

ods. 12 ods. pôvodný text HPM + 678, 8, 10

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 681, 3, 6

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0253/2021 ID HPM ↓

B9-0254/2021 The Left HPM ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0256/2021 S&D HPM ↓

B9-0257/2021 Renew HPM ↓

B9-0258/2021 PPE HPM ↓

B9-0259/2021 ECR HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: ods. 12



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_SK.docx 31 PE 692.327

42. Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament

Správa: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

6 ID HPM - 101, 577, 18

HPČ

1/HPM + 591, 100, 7

ods. 2

ods. pôvodný text

2/HPM + 654, 12, 32

od odseku 2 7 ID HPM - 109, 575, 12

HPČ

1/HPM + 583, 71, 44

ods. 8 ods. pôvodný text

2/HPM + 515, 132, 50

ods. 9 1 PPE HPM - 288, 373, 37

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 617, 48, 33

ods. 12 2V PPE HPM - 327, 362, 9

HPČ

1/HPM + 511, 137, 49

2/HPM + 539, 80, 78

ods. 16 ods. pôvodný text

3/HPM + 504, 144, 48

ods. 27 ods. pôvodný text HPM + 504, 143, 50

ods. 28 ods. pôvodný text HPM + 516, 140, 42

ods. 37 8 ID HPM - 108, 583, 5

od odseku 38 9 ID HPM - 103, 551, 42

od odseku 40 10 Verts/ALE HPM + 545, 97, 54

ods. 51 4 The Left HPM - 302, 330, 66

ods. 54 3V PPE HPM - 321, 345, 32

ods. 56 5 S&D HPM + 674, 18, 6

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 582, 91, 18
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Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 10, 27, 28
Renew: ods. 8

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
ods. 2
1. časť „schvaľuje dohodu dosiahnutú v zmierovacom konaní medzi Predsedníctvom a 

Výborom pre rozpočet 14. apríla 2021 týkajúcu sa zvýšenia rozpočtu na rok 2021 o 
2,4 %, čo zodpovedá celkovej úrovni odhadu na rok 2022 vo výške 
2 112 904 198 EUR,“

2. časť „ zníženia úrovne výdavkov predbežného návrhu odhadu, ktorý schválilo 
Predsedníctvo 8. marca 2021, o 18,85 milióna EUR a náležitého zníženia 
navrhovaných rozpočtových prostriedkov v týchto rozpočtových riadkoch: 1004 
01 – Bežné cestovné výdavky; schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické 
skupiny a rôzne; 1405 01 — Výdavky na tlmočenie: externé tlmočenie; 2007 01 – 
Výstavba budov a úprava priestorov; 2022 – Údržba, prevádzka a upratovanie 
budov; 2024 – Spotreba energie 2120 01 – Nábytok: nákup, nájom, obnova, údržba a 
opravy nábytku; 2140: Technické zariadenie a vybavenie; 3000 – Náklady na 
služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami; 3040 – Rôzne výdavky na 
interné schôdze; 3042 – Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie; 3210 09 – 
Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historického archívu, 
vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho 
vedeckého mediálneho centra 3243 01 – Návštevnícke centrá Európskeho 
parlamentu: Parlamentárium a centrá Europa Experience; 3244 01: Organizovanie 
a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov 
z tretích krajín: náklady na prijímanie a dotácie pre skupiny návštevníkov 4220 02 – 
Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc: platy a príspevky 
akreditovaných asistentov – štatút poslancov 4220 04 – Výdavky, ktoré sa vzťahujú 
na asistentskú výpomoc: náklady na služobné cesty akreditovaných asistentov medzi 
tromi pracoviskami a externé školenia akreditovaných asistentov – štatút poslancov“

PPE:
ods. 8
1. časť „vyzýva, aby sa dobrovoľná práca na diaľku rozšírila na väčší počet dní a funkcií; 

žiada, aby sa uprednostňovali hybridné schôdze alebo schôdze organizované úplne 
na diaľku, ak s nimi nie je spojené prijímanie politických rozhodnutí, ako sú 
vypočutia a výmeny názorov alebo interné a prípravné schôdze, pričom uznáva, že 
fyzická prítomnosť je účinnejšia v prípade politických rokovaní, a to aj z hľadiska 
poskytovania tlmočenia a v prípadoch potreby tlmočenia na diaľku; vyzýva 
generálneho tajomníka, aby v nadväznosti na opatrenia na zabezpečenie kontinuity 
činnosti počas pandémie COVID-19 vytvoril nový flexibilný rámec na poskytovanie 
tlmočenia na diaľku po skončení pandémie COVID-19;
konštatuje, že nadmerný čas strávený s digitálnymi nástrojmi môže mať negatívny 
vplyv na duševnú pohodu niektorých osôb; vyzýva, aby sa do konca roka 2022 
uskutočnila revízia pravidiel týkajúcich sa služobných ciest s cieľom zabezpečiť 
riadne schvaľovanie na základe potrieb, osobitné odôvodnenie
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povolenia v prípade všetkých služobných ciest, požiadavky na nízkouhlíkové druhy 
dopravy, ktoré nebudú brániť poslancom vo výkone ich mandátu, a vylúčenie 
najškodlivejších druhov dopravy s výnimkou extrémnych prípadov, keď by 
alternatívne spôsoby dopravy na dlhé vzdialenosti alebo do ťažko prístupných 
oblastí narušili rovnováhu medzi environmentálnym cieľom a efektívnosťou 
parlamentnej práce; očakáva, že pri všetkých oficiálnych návštevách delegácií budú 
podmienkou povolenia prípravné schôdze a debrífingy po návštevách, ktoré sa 
musia uskutočniť čisto na diaľku, a že od roku 2022 sa budú povoľovať len na tie 
delegácie, ktoré spĺňajú požiadavky;“

2. časť „žiada Predsedníctvo, aby zabezpečilo, že mimoriadne schôdze výborov v 
Štrasburgu sa budú konať výlučne za výnimočných okolností a že budú musieť byť 
riadne odôvodnené, skôr ako sa budú môcť v jednotlivých prípadoch schváliť;“

Renew, PPE:
ods. 16
1. časť „pripomína, že drvivá väčšina poslancov Parlamentu podporuje myšlienku jediného 

sídla, aby sa zabezpečilo, že peňiaze daňovníkov Únie sa budú vynakladať efektívne 
a že Parlament prevezme inštitucionálnu zodpovednosť za zníženie svojej uhlíkovej 
stopy; pripomína, že treba nájsť riešenia na optimalizáciu parlamentnej 
inštitucionálnej práce, finančných nákladov a uhlíkovej stopy;“

2. časť „domnieva sa, že získané skúsenosti a investície vynaložené na zabezpečenie práce a 
schôdzí na diaľku môžu slúžiť ako základ na úpravu potrieb služobných ciest 
zamestnancov;“

3. časť „pripomína, že podľa Zmluvy o Európskej únii musí mať Európsky parlament sídlo 
v Štrasburgu; konštatuje, že trvalé zmeny by si vyžadovali zmenu zmluvy, na ktorú 
je potrebná jednomyseľnosť;“

43. Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských 
hraniciach a ruský útok v Českej republike

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

HPČ

1/HPM + 579, 48, 61

2/HPM + 470, 119, 94

ods. 9 ods. pôvodný text

3/HPM + 551, 59, 78

od odseku 15 2 Renew HPM + 630, 6, 50

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

1/HPM + 586, 70, 32

2/HPM - 212, 427, 48

od odseku 17 3 ECR HPM + 367, 211, 110

od odseku 21 4 ECR HPM + 482, 177, 27

od odôvodnenia I 1 Renew HPM + 548, 25, 113

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 569, 67, 46

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0235/2021 The Left HPM ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0237/2021 Renew HPM ↓

B9-0250/2021 S&D HPM ↓

B9-0251/2021 PPE HPM ↓

B9-0252/2021 ECR HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 9

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Renew:
ods. 17
1. časť text ako celok okrem slov: „v prípade odvetných opatrení voči Českej republike 

alebo akémukoľvek inému členskému štátu EÚ“
2. časť tieto slová

S&D:
ods. 9
1. časť „žiada, aby EÚ znížila energetickú závislosť od Ruska“
2. časť naliehavo preto vyzýva inštitúcie EÚ a všetky členské štáty, aby zastavili 

dokončovanie plynovodu Nord Stream 2“
3. časť „ a predniesli požiadavku na zastavenie výstavby kontroverzných jadrových 

elektrární realizovanej spoločnosťou Rosatom;“

Iné
Markéta Gregorová (skupina Verts/ALE), Radosław Sikorski (skupina PPE), Alexandr Vondra 
(skupina ECR) tiež podporili spoločný návrh uznesenia RC-B9-0236/2021.
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44. Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

od odseku 2 7 The Left HPM - 137, 526, 35

od odseku 5 5 ECR HPM - 138, 549, 11

od odseku 6 8 The Left HPM - 146, 520, 32

od odseku 9 6 ECR HPM - 117, 539, 41

od odseku 17 9 The Left HPM - 62, 500, 136

odôv. D 1 ECR HPM - 102, 566, 30

od odôvodnenia F 2 ECR HPM - 103, 566, 29

3 ECR HPM - 104, 557, 37od odôvodnenia K

4 ECR HPM - 106, 587, 5

Návrh uznesenia (text ako celok) + 553, 77, 60

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0227/2021 PPE HPM ↓

B9-0228/2021 The Left HPM ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0230/2021 Renew HPM ↓

B9-0231/2021 S&D HPM ↓

B9-0232/2021 ECR HPM ↓
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45. Európska záruka pre deti

Návrh uznesenia: B9-0220/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0220/2021 
(výbor EMPL)

ods. 2 2 ID HPM - 110, 540, 46

ods. 3 3 ID HPM - 94, 598, 4

HPČ

1/HPM + 660, 6, 32

ods. 4 ods. pôvodný text

2/HPM + 536, 117, 45

HPČ

1/HPM + 642, 34, 22

2/HPM + 497, 59, 141

3/HPM + 660, 27, 11

4/HPM + 368, 315, 14

5/HPM + 423, 246, 29

6/HPM + 347, 339, 12

ods. 5 ods. pôvodný text

7/HPM + 443, 223, 32

HPČ

1/HPM + 629, 59, 10

ods. 6 ods. pôvodný text

2/HPM + 515, 113, 70

HPČ

1/HPM + 619, 62, 17

ods. 8 ods. pôvodný text

2/HPM + 406, 247, 45

HPČ

1/HPM + 628, 21, 49

ods. 10 ods. pôvodný text

2/HPM + 479, 136, 83



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_SK.docx 37 PE 692.327

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 655, 7, 36

ods. 12 ods. pôvodný text

2/HPM + 425, 234, 39

HPČ

1/HPM + 643, 20, 35

ods. 15 ods. pôvodný text

2/HPM + 449, 156, 93

HPČ

1/HPM + 583, 37, 78

2/HPM + 566, 82, 50

ods. 16 ods. pôvodný text

3/HPM + 678, 6, 14

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 450, 223, 25

HPČ

1/HPM + 678, 7, 13

ods. 23 ods. pôvodný text

2/HPM - 315, 378, 5

HPČ

1/HPM + 686, 6, 6

ods. 24 ods. pôvodný text

2/HPM + 560, 110, 28

HPČ

1/HPM + 536, 97, 65

ods. 26 ods. pôvodný text

2/HPM + 530, 68, 100

HPČ

1/HPM + 599, 33, 66

2/HPM + 367, 317, 14

ods. 28 ods. pôvodný text

3/HPM + 340, 333, 25

HPČods. 29 ods. pôvodný text

1/HPM + 583, 28, 87
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 544, 76, 78

ods. 30 ods. pôvodný text HPM + 421, 216, 61

HPČ

1/HPM + 644, 21, 33

odôv. E ods. pôvodný text

2/HPM - 300, 387, 11

HPČ

1/HPM + 514, 181, 3

2/HPM + 478, 186, 34

odôv. F ods. pôvodný text

3/HPM + 353, 211, 134

odôv. G 1 ID HPM - 131, 559, 6

HPČ

1/HPM + 608, 44, 46

odôv. R ods. pôvodný text

2/HPM + 403, 246, 49

HPČ

1/HPM + 656, 32, 10

odôv. S ods. pôvodný text

2/HPM + 407, 271, 20

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 510, 42, 139

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: ods. 8
PPE: odseky 20, 30
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left
ods. 16
1. časť „vyzýva Komisiu, aby v súlade so svojím akčným plánom na vykonávanie 

Európskeho piliera sociálnych práv predložila návrh na revíziu barcelonských cieľov 
a európskeho rámca pre kvalitu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s cieľom 
podporiť ďalšiu vzostupnú konvergenciu medzi členskými štátmi v oblasti 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
iniciatívy EÚ podporovali online vzdelávanie a dištančné vzdelávanie v záujme 
pružnejšieho a inkluzívnejšieho základného a stredoškolského vzdelávania pri 
zachovaní prezenčného vzdelávania ako základnej vzdelávacej metódy so zaručením 
dostupnosti pre všetky deti, najmä deti so zdravotným postihnutím; vyzýva členské 
štáty, aby preklenuli digitálnu priepasť rozšírením a uprednostnením internetového 
pripojenia v odľahlých a vo vidieckych oblastiach, keďže 10 % domácností v EÚ 
stále chýba prístup na internet;“

2. časť „požaduje verejno-súkromné partnerstvo na celoeurópskej úrovni v záujme investícií 
do zmenšovania digitálnej priepasti a posilnenia postavenia detí prostredníctvom 
digitálnych a podnikateľských zručností;“

3. časť „zdôrazňuje význam rovnakého prístupu k digitálnej infraštruktúre a zručnostiam 
pre deti, učiteľov a rodičov v mestskom aj vo vidieckom prostredí s cieľom zabrániť 
digitálnej priepasti, ako aj pre deti vo vzdialených a v odľahlých regiónoch; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby poskytli finančnú podporu oblastiam, ktoré potrebujú 
technologickú modernizáciu a komplexnú digitálnu odbornú prípravu pre učiteľov aj 
študentov s cieľom umožniť im prispôsobiť sa novým technológiám;“

Verts/ALE:
ods. 24
1. časť „vyzýva členské štáty, aby vypracovali konkrétne stratégie na ochranu detí pred 

sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním online, keďže v izolácii strávia deti viac 
času online, čo zvyšuje riziko, že budú vystavené zneužívaniu online, ako aj detskej 
pornografii a online šikanovaniu; naliehavo žiada členské štáty, aby uskutočnili 
informačné kampane pre rodičov aj deti v súvislosti s nebezpečenstvami, ktorým sú 
deti vystavené v online prostredí;“

2. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovali s prevádzkovateľmi 
v súkromnom sektore s cieľom financovať vývoj nových technológií na odhaľovanie 
a odstraňovanie materiálov obsahujúcich detskú pornografiu a sexuálne zneužívanie 
detí;“

PPE:
odôv. E
1. časť text ako celok okrem slov: „pred výdavkami“
2. časť tieto slová
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odôvodnenie R
1. časť „keďže záruka pre deti je jednou z hlavných iniciatív v oblasti sociálnej politiky 

uvedených v politických usmerneniach Komisie a v pracovnom programe Komisie 
na rok 2021 a je nevyhnutné ju v budúcnosti ďalej rozširovať prostredníctvom 
ambicióznych politík a cieľov; keďže táto otázka musí byť v programe Konferencie 
o budúcnosti Európy; keďže Európsky pilier sociálnych práv a odporúčanie Komisie 
z roku 2013 s názvom Investovať do detí: východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia zostáva dôležitou hlavnou zásadou na zníženie chudoby detí, 
zlepšenie blaha detí a zabezpečenie stabilnej budúcnosti a zároveň zníženie miery 
predčasného ukončenia školskej dochádzky; keďže v akčnom pláne na vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv Komisia stanovila cieľ znížiť počet ľudí 
ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ aspoň o 15 miliónov do 
roku 2030 – vrátane najmenej 5 miliónov detí;“

2. časť „keďže negatívne rodové stereotypy a sociálne podmieňovanie, ktoré vedú k tzv. 
dream gap (nemožnosť naplno rozvinúť svoj potenciál) alebo tzv. entitlement gap 
(rozdiely v nárokoch medzi ženami a mužmi), a nedostatočné zastúpenie žien vo 
vedúcich pozíciách podmieňujú kariéru dievčat a ich voľby v oblasti vzdelávania od 
útleho veku, a tým prispievajú k zvyšovaniu nerovnosti a rodovej segmentácie medzi 
mužmi a ženami v určitých odvetviach trhu práce, najmä v prípade kariéry v oblasti 
vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM);“

odôv. S
1. časť „keďže miestne a regionálne orgány pracujú v prvej línii boja proti chudobe detí a 

ich vykorisťovaniu, a preto nesú hlavnú zodpovednosť za predchádzanie 
marginalizácii a sociálnemu vylúčeniu; keďže vnútroštátne orgány by im [...] mali 
poskytnúť dostatočné množstvo prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov;

2. časť „v prípade potreby“

ods. 4
1. časť „domnieva sa, že kľúčové je vynaložiť značné investície do detí s cieľom odstrániť 

chudobu detí a umožniť im rásť a v plnej miere využívať svoje práva v EÚ; 
zdôrazňuje, že si to vyžaduje holistický prístup k rozvoju v ranom detstve, začínajúc 
prvými 1 000 dňami, ktorým by sa malo zaručiť zdravie matiek vrátane duševného 
zdravia, bezpečnosti, ochrany a poskytovania responzívnej starostlivosti; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili strategický a komplexný prístup k vykonávaniu 
Európskej záruky pre deti prostredníctvom primeraných politík a zdrojov, a to aj 
prostredníctvom integrácie do trhu práce, zosúladenia pracovného a súkromného 
života rodičov a opatrovníkov a podpory príjmov pre rodiny a domácnosti, aby 
finančné prekážky nebránili deťom v prístupe ku kvalitným a k inkluzívnym 
službám;“

2. časť „vyzýva na zastrešujúcu európsku stratégiu boja proti chudobe s ambicióznymi 
cieľmi zameranými na zníženie chudoby a bezdomovectva a ukončenie extrémnej 
chudoby v Európe do roku 2030, a to najmä medzi deťmi, v súlade so zásadami 
stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a na základe hlavných cieľov stanovených v akčnom pláne 
Európskeho piliera sociálnych práv;“

ods. 6
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1. časť „vyzýva členské štáty, aby stanovili priority financovania v oblasti práv dieťaťa 
podľa potrieb identifikovaných na národnej a regionálnej úrovni a dôrazne ich 
nabáda, aby prekročili rámec vopred určených príspevkov v systémoch financovania 
EÚ; vyzýva členské štáty, aby poskytovali informácie, odbornú prípravu a podporu 
miestnym a regionálnym orgánom pri zabezpečovaní finančných prostriedkov EÚ; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili koordinovaný prístup k programovaniu a 
vykonávaniu fondov EÚ a urýchlili ich vykonávanie a aby na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu detí venovali všetky možné národné zdroje, ktoré sa doplnia z 
fondov EÚ, ako je Európsky sociálny fond plus (ESF+), Pomoc pri obnove v rámci 
politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU), Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti, Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 
InvestEU, Erasmus+, Fond pre azyl a migráciu (AMF) a program EU4Health; 
pripomína, že členské štáty musia do svojich národných plánov obnovy a odolnosti 
zahrnúť cielené opatrenia na investovanie do detí a mladých ľudí s cieľom získať 
prístup k fondu podľa piliera Next Generation v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti;“

2. časť „pripomína možnosti, ktoré ponúka nástroj Next Generation EU na poskytovanie 
finančnej podpory aj organizáciám, napríklad MVO a charitatívnym organizáciám, a 
sociálnej pomoci rodinám v núdzi; „v tejto súvislosti vyzýva všetky členské štáty, 
nielen tie, ktoré sú najviac postihnuté chudobou detí, aby vyčlenili aspoň 5 % 
zdrojov z ESF+ v rámci zdieľaného riadenia na podporu činností v rámci Európskej 
záruky pre deti;“

ods. 8
1. časť Text ako celok okrem slova: „trvalému“
2. časť toto slovo

ods. 10
1. časť text ako celok okrem slov: „žiada, aby sa urýchlene obnovili rokovania o 

horizontálnej smernici proti diskriminácii, ktorá v tejto súvislosti predstavuje 
kľúčový nástroj;“

2. časť tieto slová

ods. 12
1. časť Text ako celok okrem slova: „trvalého“
2. časť toto slovo

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

ods. 23
1. časť text ako celok okrem slov: „EÚ a“
2. časť tieto slová
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ods. 26
1. časť „pripomína, že návrh týkajúci sa primeraných minimálnych miezd sa zameriava na 

zlepšenie príjmovej situácie pracujúcich ľudí vrátane situácie rodičov, a najmä žien; 
pripomína, že dôstojné pracovné podmienky a spravodlivé mzdy musia dopĺňať 
opatrenia proti chudobe vrátane záruky, pričom sa musia zabezpečiť vnútroštátne 
osobitosti a dodržiavať subsidiarita; domnieva sa, že takýmto prístupom by sa 
zlepšila kvalita života detí a znížila by sa nerovnosť od útleho veku, čím by sa 
prerušil cyklus chudoby; pripomína členským štátom, že v odporúčaní Komisie o 
účinnej aktívnej podpore zamestnanosti (EASE) (C(2021)1372) sa poskytujú 
usmernenie na postupný prechod z núdzových opatrení prijatých na zachovanie 
pracovných miest počas pandémie na nové opatrenia potrebné na obnovu 
sprevádzanú tvorbou veľkého počtu pracovných miest a orientovanú na rast;“

2. časť „víta návrh smernice o transparentnosti odmeňovania, ktorého cieľom je znížiť 
rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, a tým zlepšiť finančnú stabilitu a ekonomickú 
nezávislosť žien vo všeobecnosti, ako aj umožniť dotknutým ženám uniknúť 
chudobe a situáciám domáceho násilia;“

ods. 28
1. časť text ako celok okrem slov: „vyzýva Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní 

pokroku v rámci európskeho semestra, a to aj prostredníctvom vyhradených 
ukazovateľov sociálneho prehľadu a aby v prípade potreby, vydala odporúčania pre 
jednotlivé krajiny;“ „a ukazovatele odporúčaní pre jednostlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní pokroku v rámci európskeho 
semestra, a to aj prostredníctvom vyhradených ukazovateľov sociálneho prehľadu a 
aby v prípade potreby, vydala odporúčania pre jednotlivé krajiny;“

3. časť „a ukazovatele odporúčaní pre jednostlivé krajiny v rámci európskeho semestra“

ods. 29
1. časť text ako celok okrem slov: „vrátane subjektov v oblasti sociálneho hospodárstva, 

vzdelávacích inštitúcií, súkromného sektora, MVO a organizácií občianskej 
spoločnosti, ako aj samotných detí a rodičov;“

2. časť tieto slová

The Left, PPE:
odôv. F
1. časť „keďže z výskumu vyplýva, že investície do detí, napríklad do vysokokvalitného 

vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, môžu na úrovni spoločnosti priniesť 
návratnosť investícií, ktorá je aspoň štyrikrát vyššia ako pôvodné náklady na 
investície, pričom sa nezohľadňujú širšie prínosy pre podniky z hľadiska 
kvalifikovaných pracovníkov alebo pre systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré nie 
sú zaťažené ďalšími výdavkami na deti s prístupom k opatreniam na sociálne 
začlenenie;“ okrem týchto slov: „podniky z hľadiska“

2. časť „podniky z hľadiska“
3. časť „keďže v rozpočtových postupoch by sa investície do detí mali uznávať ako 

samostatná investičná kategória, odlišná od pravidelných sociálnych výdavkov;“
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ods. 5
1. časť „víta skutočnosť, že pri príprave stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa boli zohľadnené 

názory a návrhy viac ako 10 000 detí; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že názory 
detí, ako aj ich zastupiteľských organizácií budú vypočuté pri vykonávaní 
a monitorovaní záruky pre deti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni tým, že sa 
im umožní, aby sa v plnej miere zúčastňovali na zmysluplnom a inkluzívnom 
verejnom dialógu a konzultáciách a aby sa vyjadrovali k záležitostiam, ktoré sa ich 
týkajú na úrovni EÚ, ako sa to stalo na fóre o právach dieťaťa v roku 2020;“

2. časť v tejto súvislosti vyzýva všetky členské štáty, aby osobitne poverili verejný orgán, 
napríklad komisára pre deti alebo ombudsmana, meraním účinkov vnútroštátnych a 
regionálnych právnych predpisov na deti a vnútroštátnych opatrení na vykonávanie 
záruky pre deti, ako aj všeobecným podporovaním práv detí vo verejnom poriadku;“

3. časť „a preto vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zriadenia Európskeho orgánu 
pre deti s cieľom podporiť a monitorovať vykonávanie odporúčania členskými 
štátmi, koordinovať vnútroštátne opatrenia, zabezpečiť výmenu osvedčených 
postupov a inovačných riešení a zefektívniť podávanie správ a odporúčania;“ okrem 
slov: „preskúmala možnosť zriadenia Európskeho orgánu pre deti s cieľom“, „a 
monitorovať“, „koordinovať vnútroštátne opatrenia“ a „a zefektívniť podávanie 
správ a odporúčania“

4. časť „preskúmala možnosť zriadenia Európskeho orgánu pre deti s cieľom“
5. časť „ a monitorovať“
6. časť „koordinovať vnútroštátne opatrenia“
7. časť „a zefektívniť podávanie správ a odporúčania“

46. Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

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

HPČ

1/HPM + 650, 22, 25

ods. 1 ods. pôvodný text

2/HPM + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, 
The Left

HPM + 475, 149, 73

HPČ

1/HPM ↓

ods. 3

ods. pôvodný text

2/HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 3 3 Verts/ALE, 
The Left

HPM - 178, 452, 67

HPČ

1/HPM + 661, 18, 18

2/HPM + 592, 59, 46

ods. 6 ods. pôvodný text

3/HPM + 581, 97, 19

4 ECR HPM - 132, 543, 22

HPČ

1/HPM + 536, 83, 78

2/HPM + 668, 7, 22

ods. 9

ods. pôvodný text

3/HPM + 618, 31, 48

odôv. D ods. pôvodný text HPM + 538, 86, 73

odôv. Q 1 Verts/ALE, 
The Left

HPM + 555, 115, 27

HPČ

1/HPM + 623, 49, 25

odôv. V ods. pôvodný text

2/HPM + 526, 148, 23

odôv. X ods. pôvodný text HPM + 597, 33, 67

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 616, 29, 45

Návrh uznesenia B9-0233/2021 (ID)

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 3 odôvodnenia D, X
ID: odôvodnenia V, X
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
odôv. V
1. časť „keďže Komisia spoločne obstarala vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v mene 

všetkých členských štátov“
2. časť „čím zabezpečila dostupnosť a zníženie cien pre všetkých;“

ID:
ods. 1
1. časť „vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s osvedčením EÚ pre COVID-19 zabezpečili 

všeobecné, prístupné, včasné a bezplatné testovanie“
2. časť „s cieľom zaručiť právo na voľný pohyb v rámci EÚ bez diskriminácie na základe 

hospodárskych alebo finančných prostriedkov, v súlade s článkom 3 mandátu 
Parlamentu na rokovania o návrhu na digitálne zelené osvedčenie; zdôrazňuje 
hrozbu finančnej diskriminácie, ktorej by v opačnom prípade boli po zavedení 
osvedčenia EÚ pre COVID-19 vystavení neimunizovaní občania EÚ a osoby s 
pobytom v EÚ;“

ods. 3
1. časť text ako celok okrem slov: „Komisiu a“
2. časť tieto slová

ods. 6
1. časť text ako celok okrem slov: „v rámci inkubátora Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie 

na núdzové zdravotné situácie (HERA)“ a „pre deti a zraniteľné skupiny“
2. časť „v rámci inkubátora Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné 

situácie (HERA)“
3. časť „pre deti a zraniteľné skupiny“

ods. 9
1. časť „vyzýva členské štáty a Komisiu, aby spoločne obstarávali diagnostické testovacie 

súpravy a podpisovali spoločné zmluvy s poskytovateľmi laboratórnych služieb pre 
lekárske analýzy s cieľom zvýšiť kapacitu testovania na COVID-19 na úrovni EÚ;“

2. časť „zdôrazňuje potrebu zabezpečiť vysokú úroveň transparentnosti a kontroly pri 
verejnom obstarávaní v oblasti zdravia;“

3. časť „zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby Komisia vyhradila 
dostatočný rozpočet na získanie vybavenia uvedeného v tomto odseku, aby tak 
mohla rýchlo a presvedčivo konať;“
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47. Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 1 písm. k 5 The Left HPM - 30, 623, 41

ods. 1 písm. o 6 The Left HPM - 62, 616, 16

ods. 1 písm. w 7 The Left HPM - 51, 623, 20

ods. 1 písm. y 8 The Left HPM - 37, 611, 46

ods. 1 písm. ac 1 ID HPM - 108, 575, 9

ods. 1 od písm. am 9 The Left HPM - 91, 540, 63

ods. 1 od písm. ao 10 The Left HPM - 55, 593, 46

ods. 1 písm. aw 11 The Left HPM - 259, 363, 72

odôv. E 2 The Left HPM - 39, 633, 22

3 The Left HPM - 77, 561, 56od odôvodnenia M

4 The Left HPM - 62, 595, 37

Odporúčanie HPM + 594, 34, 63

48. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné 
agentúry

Správa: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 504, 178, 16

návrh uznesenia

45 ID HPM - 117, 525, 53

HPČ

ods. 1

ods. pôvodný text

1/HPM + 688, 5, 5
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 520, 115, 63

ods. 2 ods. pôvodný text HPM + 544, 145, 9

ods. 9 86 PPE HPM + 556, 82, 60

od odseku 11 87 PPE HPM + 513, 169, 16

ods. 14 46 ID HPM - 93, 599, 4

ods. 15 47 ID HPM - 88, 597, 11

HPČ

1/HPM + 609, 71, 18

ods. 19 ods. pôvodný text

2/HPM + 473, 209, 16

ods. 21 1 S&D HPM + 611, 77, 10

od odseku 23 50 The Left HPM - 320, 359, 19

ods. 25 88 PPE HPM + 601, 82, 15

ods. 30 48 ID HPM - 106, 587, 3

2 S&D HPM - 246, 444, 8

HPČ

1/HPM + 687, 6, 5

ods. 37

ods. pôvodný text

2/HPM + 448, 242, 8

3 S&D HPM - 255, 377, 66

HPČ

1/HPM + 636, 39, 23

ods. 43

ods. pôvodný text

2/HPM + 387, 294, 17

ods. 47 4 S&D HPM + 409, 285, 4

HPČ

1/HPM + 678, 9, 11

ods. 66 ods. pôvodný text

2/HPM + 612, 47, 39
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 69 51 The Left HPM + 426, 205, 67

ods. 102 5 S&D HPM - 145, 547, 6

od odseku 105 52 The Left HPM + 346, 341, 11

ods. 110 89 PPE HPM - 330, 360, 8

ods. 113 49 ID HPM - 122, 560, 14

ods. 131 6 S&D HPM + 374, 318, 6

ods. 173 90 PPE HPM + 498, 181, 19

ods. 200 7 S&D HPM - 243, 450, 5

ods. 205 8V S&D HPM - 145, 549, 4

ods. 231 9V S&D HPM - 309, 374, 15

ods. 232 10V S&D HPM - 267, 421, 10

ods. 233 11 S&D HPM - 248, 413, 37

ods. 234 12 S&D HPM - 255, 403, 39

ods. 235 13 S&D HPM - 244, 403, 50

HPČ

1/HPM + 587, 44, 66

ods. 270 ods. pôvodný text

2/HPM + 419, 222, 56
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 274 91V PPE HPM - 206, 486, 6

ods. 279 14V S&D HPM - 163, 526, 9

ods. 281 92 PPE HPM - 212, 478, 8

ods. 282 15V S&D HPM - 269, 424, 5

ods. 287 ods. pôvodný text HPM + 489, 141, 66

ods. 304 95 PPE HPM + 507, 152, 37

ods. 307 ods. pôvodný text HPM + 453, 155, 90

od odseku 339 16 S&D HPM - 284, 383, 31

ods. 340 17 S&D HPM + 369, 313, 16

od odseku 340 53 The Left HPM - 174, 507, 17

ods. 341 ods. pôvodný text HPM + 636, 28, 32

ods. 342 ods. pôvodný text HPM + 635, 8, 55

ods. 344 ods. pôvodný text HPM + 655, 14, 29

ods. 345 ods. pôvodný text HPM + 585, 72, 39

HPČ

1/HPM + 525, 134, 39

ods. 351 ods. pôvodný text

2/HPM + 612, 53, 33

ods. 352 ods. pôvodný text HPM + 397, 255, 46

od odseku 352 96 PPE HPM + 495, 130, 73

ods. 356 18 S&D HPM - 249, 396, 53

ods. 357 19 S&D HPM - 263, 385, 50

ods. 358 20 S&D HPM - 262, 385, 50

ods. 359 21 S&D HPM - 205, 442, 50

ods. 360 22 S&D HPM - 216, 430, 51

23 S&D HPM - 286, 406, 5odsek 371 úvodná časť

39 Verts/ALE HPM - 213, 475, 9
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 371 po zarážku 1 40 Verts/ALE HPM - 143, 502, 52

ods. 371 zarážka 2 24 S&D HPM - 230, 458, 9

ods. 371 zarážka 4 54 The Left HPM - 289, 368, 40

ods. 371 zarážka 7 93 PPE HPM - 270, 382, 45

ods. 372 41 Verts/ALE HPM + 594, 83, 20

HPČ

1/HPM + 628, 7, 60

od odseku 388 97 PPE

2/HPM + 415, 195, 85

ods. 393 ods. pôvodný text HPM + 439, 207, 50

55 The Left HPM - 311, 378, 6

56 The Left HPM - 285, 405, 6

od odseku 396

57 The Left HPM - 281, 396, 19

ods. 403 25-32 S&D HPM - 245, 413, 39

ods. 415 33 S&D HPM - 141, 550, 6

ods. 416 34V=
42V=
58V=

S&D
Verts/ALE
The Left

HPM - 267, 400, 30

ods. 419 59 The Left HPM - 188, 492, 17

60 The Left HPM - 186, 490, 20od odseku 419

61 The Left HPM - 157, 513, 26

od odseku 420 62 The Left HPM - 179, 498, 19

63 The Left HPM - 142, 536, 18

64 The Left HPM - 165, 519, 12

od odseku 422

65 The Left HPM - 156, 530, 8

66 The Left HPM - 166, 517, 13ods. 423 od zarážky 3

67 The Left HPM - 284, 404, 7
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

68 The Left HPM - 272, 413, 10ods. 424 od zarážky 3

69 The Left HPM - 294, 388, 14

ods. 424 zarážka 4 70V The Left HPM - 222, 470, 4

od odseku 433 71 The Left HPM - 311, 345, 40

od odseku 436 72 The Left HPM - 288, 394, 14

43V=
73V=

Verts/ALE
The Left

HPM - 256, 421, 19

35 S&D HPM - 303, 385, 8

HPČ

1/HPM + 420, 258, 19

ods. 438

ods. pôvodný text

2/HPM - 259, 426, 12

od odseku 438 74 The Left HPM - 301, 358, 37

od odseku 464 36 S&D HPM - 266, 315, 116

75 The Left HPM - 268, 411, 18od odseku 465

76 The Left HPM - 288, 392, 16

77 The Left HPM - 256, 411, 29od odseku 467

78 The Left HPM - 325, 358, 13

od odseku 473 79 The Left HPM - 322, 362, 12

HPČ

1/HPM + 518, 160, 18

ods. 480 ods. pôvodný text

2/HPM + 406, 273, 18

HPČ

1/HPM + 588, 49, 60

ods. 482 ods. pôvodný text

2/HPM - 239, 393, 64
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 485 37 S&D HPM - 271, 421, 5

ods. 490 38V S&D HPM - 175, 513, 9

HPČ

1/HPM + 650, 36, 11

ods. 492 ods. pôvodný text

2/HPM + 587, 99, 11

HPČ

1/HPM + 473, 208, 16

ods. 494 ods. pôvodný text

2/HPM + 372, 305, 19

80 The Left HPM + 347, 339, 11od odseku 512

81 The Left HPM + 415, 266, 16

82 The Left HPM + 489, 182, 26od odseku 513

83 The Left HPM + 429, 196, 72

ods. 516 94V PPE HPM - 293, 397, 7

ods. 517 ods. pôvodný text HPM + 405, 215, 77

84 The Left HPM + 509, 166, 22od odseku 520

85 The Left HPM - 301, 371, 25

návrh uznesenia HPM + 362, 164, 156

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 2, 287, 393
Renew: odseky 307, 341, 342, 344, 345, 352, 517

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
ods. 1
1. časť „zdôrazňuje, že pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Únie, je dôležité dodržiavať zásadu 

správneho finančného riadenia zakotvenú v článku 317 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ);“

2. časť „a plniť programové priority a ciele, ktoré prispievajú k posilňovaniu európskej 
integrácie a vytváraniu stále užšej Únie;“



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_SK.docx 53 PE 692.327

ods. 66
1. časť text ako celok okrem slov: „berie na vedomie vysvetlenie Komisie, že pomalšia 

miera čerpania prostriedkov čiastočne súvisí s neskorým prijatím nariadenia o 
spoločných ustanoveniach (NSU), s tým, že na to, aby orgány vytvorili účinný 
program vykonávania a systémy súladu, treba určitý čas, ako aj so zmenami 
zavedenými v nariadeniach v programovom období 2014 – 2020, ako je vysoká 
úroveň ročného predbežného financovania a nové pravidlo automatického zrušenia 
viazanosti (n + 3);“

2. časť tieto slová

ods. 492
1. časť „konštatuje, že reforma služobného poriadku z roku 2014 priniesla úspory vo výške 

4,2 miliardy EUR vo VFR na roky 2014 – 2020, čo predstavuje 0,4 % celkového 
VFR; pripomína, že reforma z roku 2014 mala nespochybniteľné negatívne účinky 
na zamestnancov, čo Dvor audítorov potvrdil v roku 2019, a vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že je takmer nemožné poznať ich finančné náklady s cieľom získať reálny 
obraz o úsporách; berie na vedomie niekoľko politík a opatrení navrhnutých 
Komisiou s cieľom pomôcť zmierniť negatívne účinky a očakáva, že získané 
poznatky sa odrazia v novej stratégii Komisie v oblasti ľudských zdrojov, ktorá sa 
má prijať v roku 2021;“

2. časť „pripomína vážne dôsledky, ktoré môžu predstavovať akékoľvek rozpočtové škrty 
v administratíve alebo zníženie počtu zamestnancov pre budúcnosť európskej 
verejnej služby a vykonávanie politík Únie;“

ods. 494
1. časť text ako celok okrem slov: „ako na relevantný príklad poukazuje na to, že 16 z 200 

vhodných kandidátov, ktorých vybrala Európska prokuratúra, odmietli pracovnú 
ponuku z dôvodu, že plat nie je dostatočne vysoký na to, aby mohli žiť v 
Luxembursku;“

2. časť tieto slová

Renew:
ods. 19
1. časť text ako celok okrem slov: „v krajinách, ako sú Bulharsko, Česko alebo Slovensko a 

Rumunsko,“
2. časť tieto slová

ods. 37
1. časť „pripomína, že narastá rozdiel medzi záväzkami a platbami a zvyšuje sa celkový 

objem rozpočtu Únie (Dvor audítorov: Rýchle preskúmanie veci – Nesplatené 
záväzky – bližší pohľad), čo je vážny problém aj pre orgán udeľujúci absolutórium; 
konštatuje, že dlhodobý rozpočet EÚ sa zvýšil z 1 083 na 1 800 miliárd EUR na 
roky 2021 – 2027 vrátane Plánu obnovy pre Európu Next GenerationEU; vyzýva 
Komisiu, aby pravidelne sledovala vykonávanie národných plánov podpory obnovy 
a odolnosti s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci a aby o tom 
informovala orgán udeľujúci absolutórium;“

2. časť „zdôrazňuje, že nedodržanie tejto požiadavky by mohlo viesť k odmietnutiu udelenia 
absolutória za rok 2020;“
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ods. 43
1. časť „vyjadruje znepokojenie nad tým, že súčasný stav zamestnancov je vo vzťahu k 

rastúcemu rozpočtu EÚ nepostačujúci; zdôrazňuje, že treba nevyhnutne posilniť 
administratívne kapacity Dvora audítorov a príslušných sekretariátov Európskeho 
parlamentu;“

2. časť „zdôrazňuje, že nesplnenie týchto požiadaviek môže viesť k odmietnutiu udelenia 
absolutória za rok 2020;“

ods. 270
1. časť „vyjadruje znepokojenie v súvislosti so stanoviskom Dvora audítorov, že existujú 

presvedčivé náznaky, že Únia nesplní ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030; konštatuje, že podľa Komisie sa dosiahol iba obmedzený pokrok v znižovaní 
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie vyplývajúcich z využívania prírodných 
zdrojov; zdôrazňuje pripomienku Dvora audítorov, že polovica členských štátov 
Únie čelí riziku, že nevyrobí dostatok elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na 
splnenie svojich cieľov do roku 2020; konštatuje, že v situačnej správe o opatreniach 
Únie v oblasti energetiky a zmeny klímy Dvor audítorov uviedol, že znižovanie 
emisií skleníkových plynov očakávané členskými štátmi nedosiahne cieľovú 
hodnotu 40 % do roku 2030;“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby prehodnotila výsledky z dôvodu vplyvu pandémie COVID-19 
a balíka zelenej dohody;“

ods. 351
1. časť „vyjadruje naďalej hlboké znepokojenie nad správami o tom, že poľnohospodárske 

fondy končia vo vreckách autokratických lídrov a ich posluhovačov; pripomína, že 
je to veľmi nespravodlivé voči daňovníkom EÚ, a najmä voči malým 
poľnohospodárom a obyvateľom na vidieku;“

2. časť „zdôrazňuje, že odstránenie korupcie a podvodov by malo byť súčasťou SPP;“

ods. 480
1. časť text ako celok okrem slov: „nezávislejšie a verejne dostupné“
2. časť tieto slová

PPE:
ods. 438
1. časť text ako celok okrem slov: „na západnom brehu Jordánu, v pásme Gazy a vo 

východnom Jeruzaleme;“
2. časť tieto slová

S&D:
PN 97
1. časť „zdôrazňuje, že prijímatelia prostriedkov z programov v oblasti práv, rovnosti a 

občianstva v rámci rozpočtu EÚ musia dodržiavať najvyššie normy právneho štátu, 
nezávislosti médií a slobody prejavu;“

2. časť vyjadruje poľutovanie nad tým, že rakúsky politický vedec Farid Hafez opakovane 
dostával finančné prostriedky z rozpočtu EÚ napriek jeho úzkemu spojeniu s 
Moslimským bratstvom a tureckou vládou, ktorí sa pokúšajú umlčať nezávislých 
novinárov a slobodu médií pod rúškom boja proti islamofóbii; vyzýva Komisiu, aby 
zmenila kritériá oprávnenosti pre programy v oblasti práv, rovnosti a občianstva v 
rámci rozpočtu EÚ s cieľom zabrániť jednotlivcom a organizáciám s tak 
znepokojujúcimi názormi získať finančné prostriedky EÚ;“

ID, PPE:
ods. 482
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1. časť text ako celok okrem slov: „plánuje posilniť svoju rozvojovú úlohu vytvorením 
špecializovanej agentúry na tento účel a môže sa stať hlavným subjektom 
zodpovedným za rozvojové politiky v novom rámci finančnej architektúry Únie,“

2. časť tieto slová

Iné
Pozmeňujúci návrh 44 bol zrušený.
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
Hlasovanie o rozhodnutí o udelení absolutória zahŕňa Komisiu a výkonné agentúry (nariadenie 
(ES) č. 58/2003 článok 14 ods. 3 a nariadenie (ES) č. 1653/2004 článok 66 ods. 2).
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49. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

Správa: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrh rozhodnutia HPM + 612, 83, 3

návrh uznesenia

od odseku 1 1 ID HPM - 279, 413, 7

ods. 16 22 S&D HPM + 431, 264, 6

ods. 20 23 S&D HPM + 552, 110, 39

ods. 25 9 PPE HPM - 282, 397, 21

od odseku 25 19 The Left HPM - 295, 391, 14

od odseku 31 24 S&D HPM + 632, 42, 27

ods. 33 25 S&D HPM - 255, 419, 27

ods. 35 26 S&D HPM + 343, 248, 110

od odseku 36 27 S&D HPM + 392, 249, 60

ods. 37 2 ID HPM - 93, 590, 16

ods. 38 ods. pôvodný text HPM + 496, 178, 27

ods. 43 ods. pôvodný text HPM + 601, 84, 16

ods. 46 3 ID HPM - 80, 585, 34

od odseku 46 4 ID HPM - 66, 599, 34

10 PPE HPM + 592, 65, 44ods. 49

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

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

ods. 50 28 S&D HPM + 639, 52, 10

od odseku 51 5 ID HPM - 329, 360, 10

ods. 54 29 S&D HPM + 404, 232, 64

ods. 57 6 ID HPM - 92, 599, 8

7 ID HPM - 158, 532, 9

HPČ

1/HPM + 634, 58, 9

ods. 65

ods. pôvodný text

2/HPM + 460, 232, 9

30 S&D HPM + 627, 37, 37

HPČ

1/HPM ↓

ods. 71

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

ods. 73 8 ID HPM - 119, 576, 4

ods. 74 31 S&D HPM + 375, 294, 32

40 Verts/ALE HPM + 374, 293, 34od odseku 86

41 Verts/ALE HPM + 606, 30, 65

ods. 94 ods. pôvodný text HPM + 389, 284, 28

ods. 95 11V PPE HPM - 250, 440, 11

od odseku 95 42 Verts/ALE HPM - 330, 355, 16

od odseku 106 20 The Left HPM - 291, 379, 31

ods. 110 ods. pôvodný text HPM + 363, 308, 30

HPČ

1/HPM + 605, 80, 15

ods. 112 ods. pôvodný text

2/HPM + 635, 29, 37

HPČods. 115 ods. pôvodný text

1/HPM + 682, 2, 17
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 536, 133, 32

ods. 116 ods. pôvodný text HPM + 459, 219, 23

ods. 120 32 S&D HPM + 626, 7, 68

ods. 124 33 S&D HPM + 648, 20, 33

HPČ

1/HPM + 677, 21, 3

ods. 126 ods. pôvodný text

2/HPM + 431, 255, 15

HPČ

1/HPM + 596, 58, 47

ods. 127 ods. pôvodný text

2/HPM + 552, 121, 26

od odseku 127 43 Verts/ALE HPM + 606, 48, 47

HPČ

1/HPM + 678, 14, 9

ods. 129 ods. pôvodný text

2/HPM + 470, 152, 76

ods. 131 ods. pôvodný text HPM + 672, 25, 4

od odseku 133 34 S&D HPM + 371, 299, 31

HPČ

1/HPM + 654, 13, 34

ods. 135 ods. pôvodný text

2/HPM + 344, 298, 59

od odseku 136 12 PPE HPM + 356, 213, 132

od odseku 138 35 S&D HPM + 533, 146, 21

od odseku 139 36 S&D HPM + 531, 67, 103

Podnadpis ods. pôvodný text HPM + 465, 113, 121

HPČ

1/HPM + 487, 151, 62

ods. 140 ods. pôvodný text

2/HPM + 628, 45, 28
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

3/HPM + 508, 142, 49

ods. 141 ods. pôvodný text HPM + 409, 257, 35

HPČ

1/HPM + 491, 157, 52

2/HPM + 484, 135, 79

ods. 142 ods. pôvodný text

3/HPM + 454, 184, 61

HPČ

1/HPM + 567, 86, 43

ods. 143 ods. pôvodný text

2/HPM + 424, 238, 38

od odseku 143 13 PPE HPM - 291, 356, 54

ods. 145 14 PPE HPM + 529, 123, 49

15V PPE HPM + 341, 294, 66ods. 147

16 PPE HPM ↓

17V PPE HPM + 359, 277, 64ods. 148

18 PPE HPM ↓

ods. 150 37 S&D HPM - 282, 380, 39

ods. 151 38 S&D HPM - 175, 484, 42

HPČ

1/HPM + 647, 20, 34

ods. 152 ods. pôvodný text

2/HPM + 461, 205, 35

ods. 164 ods. pôvodný text HPM + 508, 134, 58

HPČ

1/HPM + 495, 160, 45

od odseku 168 21 The Left

2/HPM + 428, 171, 102

HPČods. 177 ods. pôvodný text

1/HPM + 604, 37, 60
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 591, 18, 91

3/HPM + 577, 50, 74

ods. 178 ods. pôvodný text HPM + 522, 122, 57

44 Verts/ALE HPM - 328, 334, 38ods. 179

ods. pôvodný text HPM + 402, 180, 118

HPČ

1/HPM + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/HPM + 355, 250, 93

ods. 180

ods. pôvodný text HPM ↓

46 Verts/ALE HPM + 326, 324, 50ods. 181

ods. pôvodný text HPM ↓

47 Verts/ALE HPM + 395, 293, 12od odseku 195

48 Verts/ALE HPM + 389, 301, 11

návrh uznesenia HPM + 564, 90, 37

Žiadosti o oddelené hlasovanie
Renew: odseky 141, 143, 164
ID: odseky 38, 43, 49, 131, 140, 141, 143, 178, 179, 180, 181
PPE: odseky 94, 110, 116, 141, 142; Podnadpis pred odsekom 140 (Geografická 

rozptýlenosť Parlamentu – jedno sídlo)

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Renew:
ods. 142
1. časť „poukazuje na nedávnu štúdiu predloženú Výboru Parlamentu pre životné 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín; zdôrazňuje záver štúdie, že 
„s ohľadom na cestu k uhlíkovej neutralite je zrejmé, že Parlament musí zvážiť 
fungovanie na jednom mieste“;“

2. časť „pripomína, že Parlament sa vo svojom uznesení z 28. novembra 2019 zaviazal 
znížiť svoju uhlíkovú stopu; pripomína, že v tom istom uznesení Parlament vyhlásil 
núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia;“

3. časť „konštatuje, že Brusel je najväčším centrom činnosti Parlamentu, že je sídlom Rady 
a Komisie, ale aj iných zainteresovaných strán, mimovládnych organizácií, 
organizácií občianskej spoločnosti a zastúpení členských štátov; domnieva sa preto, 
že zachovanie Štrasburgu ako sídla je neudržateľné a neobhájiteľné;“
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ods. 177
1. časť „pripomína článok 11 ods. 4 rokovacieho poriadku Parlamentu, ktorý bol prijatý 

Predsedníctvom 11. marca 2019, v ktorom sa ustanovuje, že „Predsedníctvo 
zabezpečí potrebnú infraštruktúru na internetovej stránke poslancov na webovom 
sídle Parlamentu pre tých poslancov, ktorí chcú uverejniť dobrovoľný audit alebo 
potvrdenie v zmysle platných pravidiel štatútu poslancov a jeho vykonávacích 
pravidiel o tom, že ich použitie príspevku na všeobecné výdavky je v súlade 
s platnými pravidlami štatútu poslancov a jeho vykonávacími opatreniami“; 
konštatuje, že takéto uverejnenia sa robia individuálne a dobrovoľne na vlastnú 
zodpovednosť poslancov a že administratíva Parlamentu nie je zodpovedná za 
zostavovanie poskytnutých informácií;“

2. časť „útvary Parlamentu, aby poslancom každoročne pripomínali túto možnosť;“
3. časť „vyzýva Parlament, aby pravidelne informoval orgán udeľujúci absolutórium o tom, 

koľko poslancov dodržiava tieto odporúčania, aby použitie peňazí daňovníkov Únie 
bolo transparentnejšie a zodpovednejšie;“

ID:
ods. 112
1. časť „je znepokojený nedostatočnou rozmanitosťou medzi zamestnancami Parlamentu; 

vyzýva generálneho tajomníka, aby stanovil posilnenie rozmanitosti ako prioritu;“
2. časť „berie na vedomie, že je zložité najať IT odborníkov a finančných odborníkov, ako 

aj zamestnancov v nižších platových triedach v Luxemburgu, najmä v kategórii 
AST-SC; zdôrazňuje, že na vyriešenie tohto štrukturálneho problému treba zaviesť 
opravný koeficient, ktorý zohľadní vyššie životné náklady na tomto pracovisku 
spolu s prijímaním zamestnancov na vyššej úrovni, a v tejto súvislosti opakuje svoju 
žiadosť Komisii vyjadrenú v rámci postupu udelenia absolutória za rok 2018; 
zdôrazňuje, že z predbežnej vecnej analýzy, ktorú Súdny dvor v tejto súvislosti 
adresoval generálnemu tajomníkovi, vyplýva, že proces výberu organizovaný 
Európskym úradom pre výber pracovníkov nie je prispôsobený na cielené výberové 
konania malého rozsahu, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska súčasných potrieb 
prijímania zamestnancov inštitúcií Únie; s uspokojením poznamenáva aktívne 
zapojenie Parlamentu do medziinštitucionálnej snahy o preskúmanie spôsobu, akým 
v súčasnosti Európsky úrad pre výber pracovníkov organizuje výberové konania; 
požaduje vypracovanie nového rámca výberu v prípade špecializovaných 
výberových konaní a zavedenie mechanizmu na pravidelné preskúmanie výberového 
postupu; vyzýva generálneho tajomníka, aby v prípade potreby zorganizoval interné 
špecializované výberové konania;“

ods. 115
1. časť „víta skutočnosť, že podpora rovnosti príležitostí je jednou zo základných súčastí 

politiky v oblasti ľudských zdrojov Parlamentu; uľahčuje zamestnávanie a 
posilnenie integrácie osôb so zdravotným postihnutím;“

2. časť „vyjadruje spokojnosť s tým, že plán rodovej rovnosti sa naďalej vykonáva 
prostredníctvom konkrétnych opatrení a že Predsedníctvo 13. januára 2020 schválilo 
súbor cieľov v oblasti rodovej rovnosti na pozíciách vo vrcholovom a strednom 
manažmente na Sekretariáte Parlamentu, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2024: 
50 % žien vedúcich oddelení a riaditeliek, 40 % generálnych riaditeliek; zdôrazňuje, 
že Predsedníctvo by malo rozšíriť záväzok v oblasti rodovej rovnosti a zaviazať sa 
dosiahnuť do roku 2022 ambicióznejšie ciele: 50 % žien vedúcich oddelení 
a riaditeliek, 40 % generálnych riaditeliek; vyzýva Predsedníctvo, aby takisto 
stanovilo ambiciózne ciele aj pre nižšie riadiace pozície;“
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ods. 129
1. časť „podporuje zavedenie kampane zameranej na zvyšovanie informovanosti v roku 

2019 s cieľom presadzovať politiku nulovej tolerancie voči obťažovaniu na 
pracovisku; uznáva politiku nulovej tolerancie Parlamentu voči obťažovaniu na 
všetkých úrovniach vrátane poslancov, zamestnancov a AAP; konštatuje, že po 
voľbách v roku 2019 sa od členských štátov požadovalo, aby podpísali vyhlásenie 
s cieľom potvrdiť ich záväzok dodržiavať kódex vhodného správania začlenený 
v rokovacom poriadku Parlamentu v januári 2019; vyjadruje však poľutovanie nad 
tým, že v roku 2019 sa otvorilo 10 nových prípadov obťažovania, pričom štyri z nich 
sa týkali sexuálneho obťažovania; víta skutočnosť, že Parlament poskytuje 
dobrovoľné školenia pre poslancov o dôstojnosti a úcte v práci a ide tak príkladom;“

2. časť „v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo odmietlo 
vykonať vôľu pléna vyjadrenú pri niekoľkých príležitostiach, aby sa pre všetkých 
zamestnancov a poslancov zaviedli povinné školenia zamerané proti obťažovaniu; 
naliehavo vyzýva Predsedníctvo, aby túto žiadosť bezodkladne splnilo;“

PPE:
ods. 65
1. časť text ako celok okrem slov: „ako hlavné kritériá“
2. časť tieto slová

ods. 71
1. časť text ako celok okrem slov: „spoločnosť Hikvision, ktorá kamery vyrába a dováža 

z čínskej provincie Sin-ťiang;“
2. časť tieto slová

ods. 126
1. časť „víta vypracovanie opatrení, ktoré prispievajú k lepšiemu vyváženiu pracovného 

a súkromného života, vrátane vykonávania rozšírených možností telepráce pre 
zamestnancov Parlamentu a opatrení, ktoré presadzujú dobré podmienky na 
pracovisku; zdôrazňuje však hodnotu fyzickej prítomnosti v Parlamente;“

2. časť „zdôrazňuje prínos opatrení týkajúcich sa telepráce a hlasovania na diaľku 
k ďalšiemu znižovaniu uhlíkovej stopy Parlamentu; zdôrazňuje, že zamestnanci 
a poslanci Európskeho parlamentu by mali možnosť naďalej uskutočňovať tzv. 
hybridné schôdze, ako aj hlasovať na diaľku; vyzýva Predsedníctvo, aby aj 
v budúcnosti naďalej poskytovalo mechanizmy na uľahčenie týchto opatrení;“

ods. 135
1. časť „zdôrazňuje, že kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 si vyžiadala riešenia 

s priamym dosahom na zamestnancov Parlamentu vrátane externých; v tejto 
súvislosti poukazuje okrem iného na rozhodnutie zatvoriť Európsky dom histórie, 
lokalitu Europa Experience a styčné kancelárie Európskej únie a na zmenenú 
situáciu nezávislých tlmočníkov a pracovníkov upratovacích služieb a služieb 
obnovy; uznáva, že za súčasných okolností spojených so šírením ochorenia COVID-
19 musia inštitúcie vrátane Parlamentu prijímať rozhodnutia rýchlo 
a nebyrokraticky, aby zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu a zachovali bezpečie svojich 
pracovníkov; „apeluje však na Parlament, aby v každom rozhodnutí ctil svoju 
spoločenskú zodpovednosť“

2. časť „a všetkými možnými spôsobmi zamedzil akýmkoľvek zmenám príjmov alebo aby 
ich kompenzoval a aby za každú cenu zamedzil prepúšťaniu osôb, ktoré pracujú 
v priestoroch Parlamentu, v súvislosti s koronavírusom;“
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ods. 143
1. časť „opakuje, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 zodpovedá situácii „vyššej 

moci“, ktorá Parlament donútila zrušiť v kalendári na rok 2020 značnú časť 12 
plenárnych schôdzí v Štrasburgu;“

2. časť „zastáva názor, že k nákladom a dôsledkom pre zdravie, ktoré spôsobila kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19, by sa nemali pridávať ešte aj nákladné presuny 
do Štrasburgu; naliehavo žiada členské štáty, aby na základe výnimky zo Zmluvy 
upustili od vyžadovania náhradných schôdzí v Štrasburgu;“

ods. 152
1. časť „podporuje využívanie schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo 

a audit (EMAS), ktorá je nástrojom riadenia Únie pre súkromné a verejné 
organizácie na hodnotenie a zlepšovanie ich environmentálneho správania v súlade 
s nariadením (ES) č. 1221/2009; berie na vedomie, že Parlament je prvou inštitúciou 
Únie, ktorá sa stala uhlíkovo neutrálnou v roku 2016, a to vďaka kompenzácii 100 % 
svojich neredukovateľných emisií; podporuje opatrenia prijaté na ďalšie zníženie 
emisií Parlamentu;“

2. časť „vrátane zvýšenia cieľov v oblasti telepráce na rôznych generálnych riaditeľstvách, 
obmedzenia a optimalizácie času cestovania na služobných cestách a podpory 
využívania udržateľných spôsobov dopravy, napr. zvýšením počtu parkovacích 
miest pre bicykle;“

PN 21
1. časť „poznamenáva, že mnoho oznámení a dokumentov je k dispozícii len v angličtine. 

Taktiež konštatuje, že pracovné schôdze sa konajú bez možnosti tlmočenia. Žiada, 
aby Parlament rešpektoval zásady, práva a povinnosti stanovené v Charte 
základných práv a nariadení č. 1/1958, ako aj vo vnútorných usmerneniach 
a rozhodnutiach, ako je kódex dobrého úradného postupu.“

2. časť „vyzýva preto Parlament, aby poskytol potrebné ľudské zdroje na zabezpečenie 
dodržiavania viacjazyčnosti zvýšením počtu zamestnancov zodpovedných za 
preklad a tlmočenie;“
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PN 45
1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo naďalej ignoruje vôľu pléna 

vyjadrenú pri viacerých príležitostiach, aby sa príspevok na všeobecné výdavky 
ďalej reformoval, čím aktívne bráni tomu, aby sa vynakladanie peňazí daňových 
poplatníkov Únie poslancami stalo transparentnejším a zodpovednejším;“

2. časť „naliehavo vyzýva Predsedníctvo, aby okamžite vykonalo rozhodnutia pléna zo 
správ Parlamentu o absolutóriu za roky 2017 a 2018, ktorými sa zavádzajú zmeny 
pravidiel upravujúcich príspevok na všeobecné výdavky;“

ECR:
ods. 127
1. časť text ako celok okrem slov: „jedného pre problematiku LGBTI+ a jedného pre otázky 

rasovej diskriminácie“
2. časť tieto slová

Renew, PPE:
ods. 140
1. časť „poznamenáva, že podľa odhadov Dvora audítorov by prechod zo Štrasburgu do 

Bruselu mohol priniesť ročné úspory 114 miliónov EUR plus jednorazovú úsporu 
616 miliónov EUR, ak budú budovy v Štrasburgu úspešne odpredané, alebo 
jednorazové náklady 40 miliónov EUR, ak nebudú;“

2. časť „konštatuje, že jediné sídlo možno dosiahnuť len jednomyseľnou zmenou zmluvy;“
3. časť „pripomína, že veľká väčšina poslancov Parlamentu vyjadrila v rôznych uzneseniach 

podporu jediného sídla s cieľom zabezpečiť efektívne vynakladanie peňazí 
daňovníkov Únie; naliehavo vyzýva Radu, aby vzala na vedomie pozíciu 
Parlamentu;“

Iné
Predseda vyhlásil PN 39 za neprípustný.
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50. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

Správa: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Rozhodnutie o odložení absolutória

Návrh rozhodnutia HPM + 627, 60, 11

návrh uznesenia

ods. 19 6 S&D HPM + 668, 21, 12

ods. 25 3 PPE HPM - 283, 392, 26

od odseku 25 1 Verts/ALE HPM + 552, 144, 5

od odseku 26 2 Verts/ALE HPM + 435, 256, 10

ods. 36 4 PPE HPM + 401, 265, 35

HPČ

1/HPM + 613, 75, 13

ods. 40 ods. pôvodný text

2/HPM + 485, 209, 7

ods. 37 5 PPE HPM - 224, 384, 93

ods. 51 7 S&D HPM - 312, 334, 55

od odseku 64 8 The Left HPM + 362, 326, 13

9 The Left HPM + 470, 181, 50od odseku 67

10 The Left HPM - 287, 383, 31

návrh uznesenia HPM + 633, 39, 18

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 40
1. časť text ako celok okrem slov: „naliehavo vyzýva Radu, aby zintenzívnila svoje úsilie v 

oblasti transparentnosti okrem iného uverejňovaním pracovných dokumentov Rady 
v strojovo čitateľnom formáte;“

2. časť tieto slová

Iné
Absolutórium je odložené (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).
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51. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie

Správa: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrh rozhodnutia HPM + 612, 78, 8

návrh uznesenia

ods. 11 1 S&D HPM + 650, 21, 23

HPČ

1/HPM + 668, 7, 19

ods. 33 ods. pôvodný text

2/HPM + 458, 223, 13

návrh uznesenia HPM + 604, 78, 9

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 33
1. časť text ako celok okrem slov: „konštatuje, že Súdny dvor začal v novembri 2019 

aktívne používať LinkedIn s cieľom informovať zainteresované strany o svojej 
práci; vyzýva Súdny dvor, aby zabezpečil svoju účasť na bezplatných sieťach 
sociálnych médií s otvoreným zdrojovým kódom, ako je Mastodon, s cieľom 
dosiahnuť vyššiu transparentnosť a širší dosah;“

2. časť tieto slová
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52. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov

Správa: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrh rozhodnutia HPM + 686, 8, 4

návrh uznesenia

ods. 16 2 S&D, The 
Left

HPM + 363, 218, 113

ods. 20 3 S&D HPM + 650, 23, 21

ods. 54 4 The Left HPM + 578, 110, 6

1 Renew, PPE HPM + 600, 61, 33ods. 59

5 The Left HPM + 385, 303, 6

návrh uznesenia HPM + 675, 12, 4

53. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a 
sociálny výbor

Správa: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrh rozhodnutia HPM + 484, 209, 5

návrh uznesenia

ods. 14 2 S&D HPM + 322, 316, 56

ods. 38 3 S&D HPM - 243, 448, 3

ods. 39 4 S&D HPM + 358, 332, 4

od odseku 83 1 Verts/ALE HPM + 454, 232, 8

návrh uznesenia HPM + 600, 82, 9
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54. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

Správa: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrh rozhodnutia HPM + 611, 56, 31

návrh uznesenia

ods. 7 3 S&D HPM + 394, 284, 16

ods. 15 4 S&D HPM + 645, 20, 29

ods. 30 5 S&D HPM - 242, 444, 8

ods. 58 1 Verts/ALE HPM + 446, 194, 54

2V Verts/ALE HPM + 393, 290, 11ods. 67

6 S&D HPM ↓

ods. 68 7 S&D HPM + 434, 244, 16

ods. 69 8 S&D HPM + 383, 301, 10

návrh uznesenia HPM + 604, 57, 30
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55. Absolutórium za rok 201: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

Správa: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrh rozhodnutia HPM + 682, 9, 7

návrh uznesenia

ods. 9 3 S&D HPM + 402, 282, 10

od odseku 9 1 PPE HPM - 248, 417, 27

ods. 19 4 S&D HPM + 645, 21, 28

ods. 24 2V PPE HPM - 235, 441, 18

5 The Left HPM + 402, 273, 19

HPČ

1/HPM ↓

ods. 34

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

návrh uznesenia HPM + 658, 14, 19

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 34
1. časť text ako celok okrem slov: „vrátane zápisníc zo zasadnutí pracovných skupín, 

trialógu a ďalších významných pracovných dokumentov“
2. časť tieto slová
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56. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník 
pre ochranu údajov

Správa: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrh rozhodnutia HPM + 635, 27, 36

návrh uznesenia

ods. 11 2 S&D HPM + 652, 19, 23

od odseku 49 1 Verts/ALE HPM + 476, 198, 20

návrh uznesenia HPM + 627, 30, 34

57. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť

Správa: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 606, 85, 7

návrh uznesenia

od odseku 10 1 S&D HPM + 627, 43, 24

HPČ

1/HPM + 602, 35, 57

ods. 51 ods. pôvodný text

2/HPM - 283, 349, 62

návrh uznesenia HPM + 586, 93, 12
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 51
1. časť „dôrazne odporúča, aby sa ESVČ zapojila do registra transparentnosti EÚ na základe 

dohody o úrovni poskytovaných služieb“
2. časť „s cieľom zlepšiť transparentnosť tým, že sa budú zverejňovať všetky stretnutia so 

všetkými lobistickými organizáciami, ktoré sa pokúšajú ovplyvniť proces prijímania 
právnych predpisov a proces vykonávania politiky inštitúcií Únie; nesúhlasí s 
názorom ESVČ, že povinnosť viesť záznamy zo stretnutí s lobistami v tretích 
krajinách by vedúcim delegácií Únie sťažovala presadzovanie hospodárskych 
záujmov Únie v tretích krajinách; domnieva sa, že občania by mali mať možnosť 
dozvedieť sa, s ktorými organizáciami sa vyslanci Únie stretávajú;“

58. Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 612, 78, 8

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 602, 81, 8

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

59. Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 612, 83, 3

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 598, 86, 7
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Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

60. Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 563, 85, 50

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 598, 39, 57

od odseku 18 1 Renew

2/HPM - 225, 420, 49

návrh uznesenia HPM + 557, 92, 42

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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61. Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 
závislosť

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 636, 53, 9

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 612, 26, 55

od odseku 23 1 Renew

2/HPM - 231, 418, 44

návrh uznesenia HPM + 628, 58, 5

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_SK.docx 74 PE 692.327

62. Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 613, 82, 3

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 610, 27, 57

od odseku 30 1 Renew

2/HPM - 235, 412, 47

návrh uznesenia HPM + 603, 87, 1

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

63. Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 636, 58, 4

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 626, 58, 7
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Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

64. Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 616, 75, 7

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 606, 84, 1

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

65. Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 580, 79, 39

návrh uznesenia

ods. 2 2 The Left HPM - 208, 480, 5

HPČ

1/HPM + 613, 26, 55

od odseku 36 1 Renew

2/HPM - 240, 411, 43

HPČ

1/HPM + 479, 180, 35

ods. 43 ods. pôvodný text

2/HPM + 353, 283, 58
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

návrh uznesenia HPM + 602, 81, 8

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenia, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Renew:
ods. 43
1. časť „víta úsilie agentúry posilňovať svoje politiky v oblasti transparentnosti v súvislosti 

s liekmi a vakcínami proti ochoreniu COVID-19; poznamenáva, že postup 
povoľovania vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si bude vyžadovať rýchly a 
transparentný proces v rámci agentúry; konštatuje, že pokiaľ ide o takéto vakcíny, 
osobitná pozornosť by sa mala venovať transparentnosti údajov z klinického 
skúšania;“

2. časť „víta rozhodnutie agentúry uverejňovať správy o klinických štúdiách liekov a vakcín 
proti ochoreniu COVID-19 do troch dní od udelenia povolenia na uvedenie na trh; 
nabáda agentúru, aby zverejňovala údaje z klinického skúšania ešte pred udelením 
povolenia na uvedenie na trh, alebo aspoň včas; vyzýva agentúru, aby od 
zadávateľov klinického skúšania požadovala, aby svoje protokoly o klinickom 
skúšaní zverejnili pred udelením povolenia na uvedenie na trh;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

66. Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v 
trestných veciach (Eurojust)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 639, 47, 12

návrh uznesenia

HPČod odseku 21 1 Renew

1/HPM + 613, 27, 54
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM - 228, 421, 45

návrh uznesenia HPM + 628, 54, 9

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

67. Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 614, 78, 6

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 601, 85, 5

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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68. Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 612, 80, 6

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 601, 86, 4 

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

69. Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 635, 51, 12

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 624, 54, 13

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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70. Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 568, 100, 30

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 468, 218, 8

ods. 9 ods. pôvodný text

2/HPM + 430, 226, 38

1 PPE HPM - 295, 366, 33ods. 31

ods. pôvodný text HPM - 288, 371, 35

návrh uznesenia HPM + 605, 58, 28

Žiadosti o oddelené hlasovanie
Renew: odseky 9, 31
PPE: ods. 31

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 9
1. časť „zdôrazňuje, že v roku 2019 Parlament prijal 16 námietok proti dovozu geneticky 

modifikovaných (GM) plodín určených na výrobu potravín a krmív; zdôrazňuje, že 
jedným z dôvodov týchto námietok sú nedostatky v posúdení rizika, ktoré vykonala 
skupina úradu pre geneticky modifikované organizmy; naliehavo vyzýva úrad, aby 
urýchlene riešil a odstránil tieto nedostatky;“

2. časť „keďže tieto nedostatky zahŕňajú okrem iného nedostatočné testovanie kokteilových 
účinkov vyplývajúcich z rezíduí herbicídov, toxínov Bacillus thuringiensis (Bt) a 
rastlinných zložiek, vplyvu zvýšenej miery postrekovania doplnkovými herbicídmi 
na celkovú bezpečnosť geneticky modifikovanej rastliny a toxicity proteínov Bt;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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71. Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 614, 48, 36

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 612, 26, 56

od odseku 21 1 Renew

2/HPM - 232, 418, 44

návrh uznesenia HPM + 603, 86, 2

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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72. Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť 
(ENISA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 612, 74, 12

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 602, 79, 10

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

73. Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 635, 59, 4

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 624, 58, 9

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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74. Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v 
oblasti presadzovania práva (CEPOL)

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 635, 56, 7

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 612, 28, 53

od odseku 24 1 Renew

2/HPM - 228, 420, 45

návrh uznesenia HPM + 621, 59, 11

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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75. Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
(Frontex)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Rozhodnutie o odložení absolutória

Návrhy rozhodnutia HPM + 528, 127, 43

návrh uznesenia

ods. 20 1 PPE HPM + 364, 310, 20

HPČ

1/HPM + 456, 233, 5

ods. 22 2 PPE

2/HPM + 481, 194, 19

3 PPE HPM - 294, 333, 66

HPČ

1/HPM + 571, 69, 54

2/HPM + 344, 249, 101

3/HPM + 556, 84, 54

4/HPM + 345, 273, 76

5/HPM + 559, 79, 56

6/HPM + 346, 295, 53

7/HPM + 559, 84, 51

8/HPM + 346, 277, 71

ods. 25

ods. pôvodný text

9/HPM + 609, 79, 6

od odseku 25 4 PPE HPM + 554, 121, 19

5 PPE HPM + 366, 308, 20

HPČ

1/HPM ↓

ods. 29

ods. pôvodný text

2/HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od odseku 30 9 Verts/ALE HPM - 280, 400, 14

HPČ

1/HPM + 609, 30, 55

od odseku 33 6/rev Renew

2/HPM - 231, 419, 44

ods. 42 10 Verts/ALE HPM + 334, 300, 60

7 Renew HPM + 539, 146, 9

HPČ

1/HPM ↓

ods. 43

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

11 The Left HPM - 270, 412, 11od odseku 43

12 The Left HPM - 267, 414, 12

ods. 44 13 The Left HPM - 330, 350, 12

od odseku 44 14 The Left HPM - 284, 393, 15

HPČ

1/HPM + 519, 72, 102

od odseku 50 8 Renew

2/HPM + 293, 271, 129

návrh uznesenia HPM + 531, 80, 80

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
PN 2
1. časť „vyjadruje znepokojenie nad správami investigatívnych novinárov, pokiaľ ide o 

správanie vysokopostavených úradníkov k nižšie postaveným zamestnancom; 
zdôrazňuje najmä svoje obavy v súvislosti so správami o urážlivom a neúctivom 
správaní voči zamestnancom, ako aj s tvrdeniami, že kontrolné mechanizmy 
agentúry sú vraj čoraz menej účinné; konštatuje, že agentúra neoznámila v súvislosti 
s takýmto konaním žiadne oficiálne sťažnosti;“

2. časť „konštatuje, že pracovná skupina pre kontrolu agentúry Frontex bude v súlade so 
svojím mandátom monitorovať vnútorné riadenie agentúry vrátane postupov 
podávania správ a vybavovania sťažností; nabáda agentúru, aby spolupracovala 
s pracovnou skupinou pre kontrolu agentúry Frontex s cieľom objasniť všetky obavy 
v tejto súvislosti a aby prijala opatrenia v nadväznosti na budúce odporúčania 
týkajúce sa tohto aspektu fungovania agentúry;“
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Renew:
ods. 29
1. časť text ako celok okrem slov: „pripomína, že kľúčovou súčasťou poslania agentúry je 

zachraňovať migrantov v núdzi na vonkajších hraniciach;“
2. časť tieto slová

ods. 43
1. časť „berie na vedomie opakované obvinenia zo spoluúčasti agentúry na porušovaní 

základných práv gréckymi orgánmi, pokiaľ ide o jej účasť na zavracaní migrantov 
na vonkajších hraniciach;“

2. časť „pripomína, že agentúra je poverená kontrolou hraníc a zároveň zabezpečuje, aby sa 
kontroly hraníc vykonávali v súlade so základnými právami Únie, dohovorom o 
utečencoch, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/399 a nariadení (EÚ) 
2019/1896, v ktorého článku 46 sa výkonnému riaditeľovi agentúry ukladá 
povinnosť pozastaviť, ukončiť alebo nezačať činnosti v prípade porušovania 
základných práv; berie na vedomie zriadenie pracovnej skupiny pre základné práva a 
právne aspekty operácií v Egejskom mori (pracovná skupina FRaLO); konštatuje, že 
pracovná skupina FRaLO identifikovala 13 relevantných incidentov, ktoré boli 
neskôr preskúmané – 8 bolo podľa záverečnej správy pracovnej skupiny riadiacej 
rady agentúry Frontex objasnených a päť sa ešte posudzuje; zdôrazňuje, že na účel 
úplného objasnenia týchto incidentov je potrebné zapojiť do tejto činnosti pracovnú 
skupinu agentúry Frontex pre kontrolu, ktorú zriadil Výbor Európskeho parlamentu 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; vyzýva agentúru, aby 
pravidelne informovala Parlament o činnosti agentúry na vonkajších hraniciach;“

PPE:
ods. 25
1. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že hoci výkonné vedenie agentúry už v 

marci 2019 vedelo o zmenách týkajúcich sa úlohy a právomocí pracovníka pre 
základné práva a členov monitorovacej skupiny pre základné práva, ktoré nadobudli 
účinnosť v decembri 2019, neprijalo potrebné opatrenia na prispôsobenie sa týmto 
zmenám, v dôsledku čoho sa vykonávanie ustanovení týkajúcich sa dodržiavania 
základných práv v rámci agentúry opakovane oneskorilo;“

2. časť „vyjadruje hlboké poľutovanie nad spôsobom, akým sa výkonný riaditeľ rozhodol 
obísť riadiacu radu v postupe nahradenia pracovníka pre základné práva na konci 
roka 2019;“

3. časť „so znepokojením konštatuje, že postup sa začal práve v čase, keď sa pracovník pre 
základné práva vrátil po dlhej chorobe, pričom o postupe bol informovaný dosť 
neskoro; zdôrazňuje, že agentúra musela pozastaviť uverejnenie oznámenia o 
voľnom pracovnom mieste na pozíciu pracovníka pre základné práva z dôvodu 
nedodržania príslušných právnych predpisov;“

4. časť „poukazuje na to, že Komisia túto situáciu označila za „jednoducho nezákonnú“;“
5. časť „berie na vedomie, že funkciu pracovníka pre základné práva v súčasnosti dočasne 

zastáva bývalý člen kancelárie výkonného riaditeľa;“
6. časť „vyjadruje vážne znepokojenie nad správami v médiách o tom, že výkonný riaditeľ 

opakovane ignoroval správy a odporúčania pracovníka pre základné práva týkajúce 
sa jeho činností vo viacerých členských štátoch;“

7. časť „zdôrazňuje, že do februára 2021 agentúra neprijala ani jedného člena monitorovacej 
skupiny pre základné práva;“

8. časť „vyjadruje vážne znepokojenie nad pripomienkami Komisie k neochote agentúry 
vykonávať usmernenia, ktoré poskytla Komisia, pokiaľ ide o prijímanie 
zamestnancov, a to aj pracovníkov pre základné práva a členov monitorovacej 
skupiny pre základné práva, čo ešte viac brzdí a spomaľuje tento proces;“
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9. časť „naliehavo vyzýva agentúru, aby v plnej miere dodržiavala všetky povinnosti 
vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2019/1896 a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium 
podala správu o dosiahnutom pokroku;“

PN 6/rev
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

PN 8
1. časť „zdôrazňuje, že obavy zistené pri riadení agentúry v roku 2019 nespochybňujú 

existenciu, legitímnosť ani mandát agentúry; naďalej považuje agentúru za základný 
nástroj riadenia vonkajších hraníc EÚ, ktorej povinnosťou zabezpečiť riadne 
fungovanie schengenského priestoru a slobodu pohybu v rámci EÚ; očakáva, že 
agentúra v plnej miere vykoná odporúčania pracovnej skupiny FRaLO a predloží 
orgánu udeľujúcemu absolutórium konkrétne opatrenia s jasným harmonogramom 
na riešenie zistených problémov;“

2. časť „považuje tieto kroky za povinnú podmienku udelenia absolutória agentúre;“

Iné
Absolutórium je odložené a odložená je i účtovná závierka (pozri príloha V článok 5 ods. 1 písm. b)  rokovacieho poriadku).

76. Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 634, 23, 41

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 614, 26, 54

od odseku 27 1 Renew

2/HPM - 228, 415, 51

návrh uznesenia HPM + 633, 28, 30
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

77. Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 611, 81, 6

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 599, 85, 7

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

78. Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 607, 85, 6

návrh uznesenia

HPČod odseku 27 1 Renew

1/HPM + 614, 27, 53
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM - 235, 417, 42

návrh uznesenia HPM + 603, 84, 3

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenia, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

79. Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 606, 84, 8

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 631, 56, 4

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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80. Absolutórium za rok 2019: Absolutórium agentúre za rok 2019: Agentúra 
Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 644, 11, 43

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 612, 28, 54

od odseku 23 1 Renew

2/HPM - 227, 422, 45

návrh uznesenia HPM + 637, 18, 36

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

81. Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 567, 84, 47

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 560, 90, 41
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Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

82. Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 574, 93, 31

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 596, 65, 30

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

83. Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 613, 54, 31

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 602, 64, 25

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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84. Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 610, 59, 29

návrh uznesenia

návrh uznesenia HPM + 602, 65, 24

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

85. Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 582, 106, 10

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 614, 26, 54

od odseku 24 1 Renew

2/HPM - 229, 414, 51

návrh uznesenia HPM + 602, 56, 33

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“
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Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

86. Absolutórium za rok 2019: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 611, 77, 10

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 614, 27, 53

od odseku 18 1 Renew

2/HPM - 228, 415, 51

návrh uznesenia HPM + 605, 79, 7

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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87. Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 635, 24, 39

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 614, 26, 54

od odseku 20 1 Renew

2/HPM - 229, 414, 51

návrh uznesenia HPM + 630, 29, 32

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

88. Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl

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

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 569, 78, 51

návrh uznesenia

HPČod odseku 22 1 Renew

1/HPM + 616, 29, 49
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2/HPM - 228, 423, 43

návrh uznesenia HPM + 561, 86, 44

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

89. Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti (eu-LISA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 633, 56, 9

návrh uznesenia

HPČ

1/HPM + 613, 28, 53

od odseku 23 1 Renew

2/HPM - 227, 418, 49

návrh uznesenia HPM + 619, 63, 9
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1
1. časť „zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu 

záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; 
vyzdvihuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, 
a preto je potrebná dodatočná kontrola;“

2. časť „zdôrazňuje, že táto úloha by mala patriť do právomoci nezávislej špecializovanej 
tretej strany vo forme nezávislého etického orgánu;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

90. Absolutórium za rok 2019: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie 
jadrovej syntézy

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 521, 143, 33

návrh uznesenia

ods. 8 1 S&D HPM + 392, 260, 42

od odseku 17 2 S&D HPM + 587, 99, 8

od odseku 23 3 S&D HPM + 550, 59, 84

návrh uznesenia HPM + 624, 35, 32

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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91. Absolutórium za rok 2019: Spoločný podnik SESAR

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 604, 89, 5

návrh uznesenia

od odseku 16 1 S&D HPM + 566, 92, 36

HPČ

1/HPM + 673, 5, 16

ods. 20 ods. pôvodný text

2/HPM + 391, 229, 74

návrh uznesenia HPM + 597, 86, 8

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 20
1. časť „víta osobitnú správu Dvora audítorov o činnosti spoločného podniku SESAR a 

žiada, aby sa osobitné správy predkladali pravidelne; vyzýva Komisiu a Dvor 
audítorov, aby vypracovali hĺbkovú metódu sledovania výkonnosti s cieľom posúdiť 
pridanú hodnotu spoločného podniku vrátane sociálneho vplyvu a vplyvu na 
zamestnanosť, ako aj vplyvu na trh;“

2. časť „výsledky posúdenia by sa mali použiť na budúce financovanie alebo prerozdelenie 
finančných prostriedkov Únie;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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92. Absolutórium za rok 2019: Spoločný podnik Čisté nebo 2

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 641, 54, 3

návrh uznesenia

od odseku 10 1 S&D HPM + 560, 92, 41

HPČ

1/HPM + 675, 6, 12

ods. 16 ods. pôvodný text

2/HPM + 395, 230, 68

návrh uznesenia HPM + 629, 57, 5

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 16
1. časť „vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby vypracovali hĺbkovú metódu sledovania 

výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu spoločného podniku vrátane 
sociálneho vplyvu a vplyvu na zamestnanosť, ako aj vplyvu na trh;“

2. časť „výsledky posúdenia by sa mali použiť na budúce financovanie alebo prerozdelenie 
finančných prostriedkov Únie;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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93. Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce 
biologické materiály

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 512, 182, 4

návrh uznesenia

od odseku 15 1 S&D HPM + 519, 164, 10

HPČ

1/HPM + 677, 7, 9

ods. 21 ods. pôvodný text

2/HPM + 396, 231, 66

od odseku 23 2 S&D HPM + 553, 59, 80

HPČ

1/HPM - 189, 427, 77

od odseku 31 3 Verts/ALE

2/HPM + 439, 199, 55

návrh uznesenia HPM + 624, 66, 1

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
PN 3
1. časť „je mimoriadne znepokojený tým, že viaceré projekty financované priemyselnými 

odvetviami využívajúcimi biologické materiály spočívajú v dotovaní odvetví, aby sa 
vyvíjal tlak na európske rozhodovacie orgány v otázkach, ako je regulácia GMO 
alebo recyklácia bioplastov;“

2. časť „vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o 
svojej politike financovania činností priemyslu v oblasti lobizmu a vzťahov s 
verejnosťou zameraných na regulačné orgány EÚ;“

ods. 21
1. časť „vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby vypracovali hĺbkovú metódu sledovania 

výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu spoločného podniku vrátane 
sociálneho vplyvu a vplyvu na zamestnanosť, ako aj vplyvu na trh;“

2. časť „zastáva názor, že výsledky hodnotenia by sa mali použiť v budúcnosti alebo na 
prerozdelenie finančných prostriedkov Únie;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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94. Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 488, 176, 34

návrh uznesenia

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 397, 236, 60

ods. 11 4 Renew, S&D HPM - 291, 367, 35

ods. 13 5 Renew, S&D HPM - 295, 363, 35

1 S&D HPM - 294, 364, 35ods. 14

ods. pôvodný text HPM + 390, 246, 57

od odseku 18 2 S&D HPM + 593, 92, 8

HPČ

1/HPM + 651, 2, 40

ods. 19 ods. pôvodný text

2/HPM + 438, 246, 9

HPČ

1/HPM + 680, 5, 8

ods. 21 ods. pôvodný text

2/HPM + 401, 228, 64

ods. 34 3 S&D HPM + 377, 248, 68

návrh uznesenia HPM + 606, 53, 32

Žiadosti o oddelené hlasovanie
Renew: odseky 10, 14
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
Renew:
ods. 19
1. časť „konštatuje, že hodnota pákového efektu spoločného podniku IIL 2 v roku 2019 bola 

1,03;“
2. časť „so znepokojením poukazuje na to, že táto miera je nižšia, ako sa očakávalo; vyzýva 

spoločný podnik IIL 2, aby prijal opatrenia na splnenia cieľa;“

S&D:
ods. 21
1. časť „vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby poskytli dôkladnú metódu sledovania 

výkonnosti s cieľom vyhodnotiť pridanú hodnotu spoločného podniku IIL 2 a 
posúdiť jeho sociálny vplyv a vplyv na zamestnanosť, ako aj jeho vplyv na trh;“

2. časť „výsledky hodnotenia by sa mali použiť na budúce financovanie alebo na 
prerozdelenie finančných prostriedkov Únie;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

95. Absolutórium za rok 2019: Spoločný podnik pre palivové články a vodík

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 637, 26, 35

návrh uznesenia

od odseku 8 1 S&D HPM + 585, 96, 12

HPČ

1/HPM + 657, 29, 7

ods. 15 ods. pôvodný text

2/HPM + 348, 256, 89

návrh uznesenia HPM + 625, 32, 34

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 15
1. časť „vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby vypracovali hĺbkovú metódu sledovania 

výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu spoločného podniku vrátane 
sociálneho vplyvu a vplyvu na zamestnanosť, ako aj vplyvu na trh;“

2. časť „domnieva sa, že výsledky tohto posúdenia by sa mali použiť na budúce 
financovanie alebo prerozdelenie finančných prostriedkov Únie;“
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Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

96. Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik – Shift2Rail

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 611, 54, 33

návrh uznesenia

od odseku 14 1 S&D HPM + 564, 89, 40

HPČ

1/HPM + 677, 6, 10

ods. 15 ods. pôvodný text

2/HPM + 396, 231, 66

návrh uznesenia HPM + 603, 56, 32

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 15
1. časť „vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby vypracovali hĺbkovú metódu sledovania 

výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu spoločného podniku vrátane 
sociálneho vplyvu a vplyvu na zamestnanosť, ako aj vplyvu na trh;“

2. časť „výsledky hodnotenia by sa mali použiť na budúce financovanie alebo prerozdelenie 
finančných prostriedkov Únie;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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97. Absolutórium za rok 2019: Spoločný podnik ECSEL

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 633, 60, 5

návrh uznesenia

od odseku 9 1 S&D HPM + 593, 91, 9

HPČ

1/HPM + 681, 6, 6

ods. 10 ods. pôvodný text

2/HPM + 399, 232, 62

návrh uznesenia HPM + 623, 65, 2

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 10
1. časť „vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby vypracovali hĺbkovú metódu sledovania 

výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu spoločného podniku vrátane 
sociálneho vplyvu a vplyvu na zamestnanosť, ako aj vplyvu na trh;“

2. časť „domnieva sa, že výsledky tohto posúdenia by sa mali použiť na budúce 
financovanie alebo prerozdelenie finančných prostriedkov Únie;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).
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98. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

rozhodnutie o absolutóriu

Návrhy rozhodnutia HPM + 485, 206, 7

návrh uznesenia

ods. 33 1V PPE HPM + 497, 187, 9

ods. 51 2 PPE HPM + 550, 105, 38

3V PPE HPM + 485, 172, 36ods. 55

4 The Left, 
Verts/ALE

HPM ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

HPM + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

HPM - 284, 359, 50

HPČ

1/HPM + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/HPM - 283, 390, 20

HPČ

1/HPM + 620, 59, 13

od odseku 56

8 The Left, 
Verts/ALE

2/HPM - 270, 417, 5

návrh uznesenia HPM + 598, 64, 28

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 7
1. časť „pripomína pravidelnú pozíciu Parlamentu, že Komisia by mala zabezpečiť, aby 

každý trustový fond zriadený ako nový nástroj rozvoja bol vždy v súlade s 
celkovými cieľmi stratégie a rozvojovej politiky Únie, t. j. znižovanie a 
odstraňovanie chudoby,“

2. časť „a najmä zabezpečoval, aby bezpečnostné záujmy európskych krajín neprevažovali 
nad potrebami obyvateľov prijímajúcich krajín; nabáda Komisiu, aby prehodnotila 
finančnú pomoc na projekty trustového fondu EÚ, ktoré sa odchyľujú od týchto 
cieľov;“
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PN 8
1. časť „zdôrazňuje, že na to, aby sa splnili politické ciele, sa trustový fond EÚ musí 

zamerať na základné príčiny destabilizácie, núteného vysídľovania a neregulárnej 
migrácie prostredníctvom podporovania odolnosti, hospodárskych príležitostí, 
rovnakých príležitostí, bezpečnosti obyvateľstva a ľudského a sociálneho rozvoja;“

2. časť „s veľkým znepokojením konštatuje, že namiesto toho, aby finančné prostriedky EÚ 
pomáhali pri riešení uvedených príčin destabilizácie, sa v roku 2019 čoraz viac 
vynakladali na pomoc pri zatváraní hraníc, potláčaní migrácie a vyvíjaní tlaku na 
návrat migrantov späť do Afriky;“

Iné
Hlasovanie o rozhodnutí o absolutóriu zahŕňa účtovnú závierku (pozri príloha V článok 5 odsek 
1 rokovacieho poriadku).

99. Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový 
rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

návrh uznesenia

1 S&D HPM + 356, 326, 11

HPČ

1/HPM ↓

ods. 23

ods. pôvodný text

2/HPM ↓

od odseku 61 3 The Left HPM - 188, 494, 11

ods. 73 2 S&D HPM + 350, 333, 10

návrh uznesenia HPM + 600, 88, 3

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Renew:
ods. 23
1. časť text ako celok okrem slov: „vrátane fúzií“
2. časť tieto slová


