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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. Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti 
falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles 
IV“) ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Clare Daly (A9-0164/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania

2. Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre 
cenné papiere a trhy – kandidát: Natasha Cazenave

Správa: Irene Tinagli (A9-0137/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 
rokovacieho poriadku))

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 635, 17, 44

3. Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) – kandidát: 
Petra Hielkema

Správa: Irene Tinagli (A9-0162/2021) (tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 
rokovacieho poriadku))

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh rozhodnutia TH + 643, 6, 47
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4. Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu ***I

Správa: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná 
dohoda

105 výbor HPM + 615, 35, 46

5. Preskúmanie Fondu solidarity Európskej únie

Správa: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 668, 10, 18

6. Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti 
falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles 
IV“): rozšírenie uplatňovania na nezúčastnené členské štáty

Odporúčanie: Clare Daly (A9-0165/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup 
schvaľovania

HPM + 689, 3, 4

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

Odporúčanie: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup 
schvaľovania

HPM + 687, 1, 8

8. Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi EÚ 
a Tuniskom (pristúpenie Chorvátska) ***

Odporúčanie: Michael Gahler (A9-0150/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup 
schvaľovania

HPM + 608, 6, 82

9. Protokol k Dohode medzi EÚ a Strednou Amerikou 
(pristúpenie Chorvátska) ***

Odporúčanie: Karol Karski (A9-0148/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup 
schvaľovania

HPM + 635, 5, 56
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10. Dohoda medzi EÚ, USA, Islandom a Nórskom: časové 
obmedzenia dohôd o poskytovaní lietadiel s posádkou ***

Odporúčanie: Maria Grapini (A9-0125/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup 
schvaľovania

HPM + 654, 30, 12

11. Systém dane „octroi de mer“ vo francúzskych 
najvzdialenejších regiónoch *

Správa: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 685, 5, 5

12. Zabezpečenie plnenia cieľov týkajúcich sa povinnosti vylodiť 
úlovky podľa článku 15 spoločnej rybárskej politiky

Správa: Søren Gade (A9-0147/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 624, 29, 43

13. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: oslobodenia od 
dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní 
služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme *

Správa: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 673, 3, 20
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14. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii: žiadosť EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

Správa: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) (potrebná väčšina hlasov 
všetkých poslancov Parlamentu a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 659, 30, 7
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15. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely 
poskytnutia pomoci Grécku a Francúzsku v súvislosti so 
živelnými pohromami a Albánsku, Belgicku, Česku, Čiernej 
Hore, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Litve, 
Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, 
Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Španielsku a Taliansku v 
súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 675, 8, 13

16. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2021: Financovanie reakcie na 
COVID-19 a zahrnutie úprav a aktualizácií súvisiacich s 
konečným prijatím viacročného finančného rámca

Správa: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia
(text ako celok)

HPM + 660, 32, 4

17. Program Európsky zbor solidarity ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania
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18. Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Milan Zver (A9-0159/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania

19. Problémy organizátorov športových podujatí v digitálnom 
prostredí

Správa: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) (potrebná väčšina hlasov všetkých 
poslancov Parlamentu na prijatie návrhu uznesenia)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 1 5 Verts/ALE HPM - 235, 426, 33

od odseku 2 2 The Left HPM - 166, 515, 14

3 The Left HPM - 129, 553, 13

HPČ

1/HPM - 203, 346, 145

ods. 10

6 Verts/ALE

2/HPM - 190, 446, 59

od odseku 10 4 The Left HPM - 132, 547, 16

ods. 12 7 Verts/ALE HPM - 195, 468, 32

8 Verts/ALE HPM - 204, 463, 28

HPČ

1/HPM + 649, 22, 24

2/HPM - 226, 446, 23

ods. 17

ods. pôvodný 
text

3/HPM + 496, 168, 31

ods. 20 9 Verts/ALE HPM - 223, 457, 15

ods. 21 10 Verts/ALE HPM + 352, 324, 19
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 519, 144, 32

Príloha časť B 
zarážka 3

ods. pôvodný 
text

2/HPM - 61, 608, 26

od odôvodnenia K 1 The Left HPM - 121, 565, 9

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 479, 171, 40

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
PN 6
1. časť text ako celok okrem slov: „a aby ukončila prax geografického 

blokovania v rámci Únie;“
2. časť tieto slová

S&D, Renew:
ods. 17
1. časť „pripomína uznesenie Parlamentu o akte o digitálnych službách 

(2020/2019 (INL)), v ktorom sa žiada, aby Komisia zabezpečila, aby 
platformy na hosťovanie obsahu konali promptne s cieľom 
zneprístupniť alebo odstrániť obsah“

2. časť „, ktorý je zjavne nezákonný“
3. časť „zastáva názor, že by sa mal zaviesť mechanizmus zahŕňajúci 

certifikovaných dôveryhodných oznamovateľov, prostredníctvom 
ktorého sa nelegálne živé vysielanie športového podujatia 
oznámeného certifikovaným dôveryhodným oznamovateľom 
okamžite odstráni alebo sa zamedzí prístup k takémuto vysielaniu 
bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie mechanizmu podávania 
sťažností a nápravy;“

Príloha časť B zarážka 3
1. časť text ako celok okrem slov: „právneho predpokladu, že“
2. časť tieto slová
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20. Výskumný fond pre uhlie a oceľ *

Správa: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – 

hlasovanie v 
blokoch

1-2
4-6

9-23
25-26

výbor HPM + 623, 60, 13

HPČ

1/HPM + 627, 67, 2

2/HPM + 595, 96, 5

3 výbor

3/HPM + 593, 93, 10

PN
gestorského 

výboru – 
oddelené 

hlasovanie

24 výbor HPM + 554, 130, 12

PN k rozhodnutiu 2008/376/ES

Článok 2 – odsek 
2

28 Verts/ALE, 
The Left

HPM - 150, 538, 8

7 výbor HPM + 558, 130, 8článok 4 ods. 1 
písm. a

ods. pôvodný 
text

HPM ↓

29 Verts/ALE, 
The Left

HPM - 160, 521, 15čl. 4 ods. 1 písm. 
b

8 výbor HPM + 633, 46, 17

čl. 4 ods. 1 písm. 
d

30 Verts/ALE, 
The Left

HPM - 146, 532, 18

čl. 6 ods. 1 31 Verts/ALE, 
The Left

HPM - 323, 356, 17

32 Verts/ALE, 
The Left

HPM - 134, 546, 16

HPČ

1/HPM + 618, 73, 5

čl. 6 ods. 2 písm. 
b

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 563, 92, 41



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 14 PE 693.185

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

PN k odôvodneniam

od odôvodnenia 6 27 Verts/ALE, 
The Left

HPM - 330, 359, 7

Návrh Komisie HPM + 529, 148, 14

Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: PN 7
Verts/ALE: PN 7, 8, 24; Článok 4 odsek 1 písmeno a (návrh Komisie)

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
Článok 6 odsek 2 písmeno b (návrh Komisie)
1. časť text ako celok okrem slov: „zachytávania“ a „zníženie“
2. časť tieto slová

PN 3
1. časť text ako celok okrem slov: „pochádzajúcich z uhoľného odpadu“ a 

„a v chemickom priemysle“
2. časť „pochádzajúcich z uhoľného odpadu“
3. časť „a v chemickom priemysle“

21. Vplyv zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v 
rozvojových krajinách

Správa: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 1 5 poslanci HPM - 201, 453, 37

ods. 3 6 poslanci HPM + 420, 194, 78

HPČ

1/HPM + 619, 30, 43

ods. 6 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 358, 315, 19

7 poslanci HPM + 355, 315, 22

HPČ

ods. 16 zarážka 5

ods. pôvodný 
text

1/HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

2/HPM ↓

3/HPM ↓

ods. 18 ods. pôvodný 
text

HPM + 413, 187, 91

ods. 19 ods. pôvodný 
text

HPM + 502, 183, 6

ods. 20 ods. pôvodný 
text

HPM + 453, 200, 38

ods. 24 8 poslanci HPM - 236, 410, 44

ods. 27 9 poslanci HPM + 572, 76, 43

ods. 29 10 poslanci HPM - 297, 360, 34

HPČ

1/HPM + 593, 76, 21

ods. 52 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 352, 164, 174

HPČ

1/HPM + 563, 119, 9

ods. 69 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 349, 303, 39

odsek 73 úvodná 
časť

11 poslanci HPM + 616, 56, 19

ods. 73 zarážka 1 12 poslanci HPM - 304, 328, 59

13 poslanci HPM + 324, 323, 44ods. 73 zarážka 3

ods. pôvodný 
text

HPM ↓

14 poslanci HPM - 295, 342, 54

HPČ

1/HPM + 511, 165, 15

ods. 73 zarážka 4

ods. pôvodný 
text

2/HPM - 316, 324, 51
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 73 zarážka 5 15 poslanci HPM + 539, 110, 42

ods. 73 od 
zarážky 5

24 poslanci HPM - 338, 342, 11

odsek 74 úvodná 
časť

16 poslanci HPM - 279, 362, 49

ods. 74 zarážka 1 17 poslanci HPM - 280, 358, 53

ods. 74 zarážka 3 18 poslanci HPM + 358, 318, 15

ods. 74 od 
zarážky 3

25 poslanci HPM - 264, 326, 98

ods. 74 ods. pôvodný 
text

HPM ↓

19 poslanci HPM - 280, 373, 37

HPČ

1/HPM + 501, 176, 13

ods. 75

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 375, 292, 23

ods. 76 20 poslanci HPM - 277, 363, 50

21 poslanci HPM + 357, 254, 79

HPČ

1/HPM ↓

ods. 77

ods. pôvodný 
text

2/HPM ↓

ods. 78 22 poslanci HPM - 262, 378, 49

ods. 80 23 poslanci HPM - 233, 417, 40

HPČ

1/HPM + 603, 30, 57

Citácia 3 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 473, 171, 45



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 17 PE 693.185

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

od citácie 4 1 poslanci HPM + 566, 77, 45

odôv. G 2 poslanci HPM + 368, 273, 49

HPČ

1/HPM + 630, 23, 37

2/HPM + 451, 191, 48

odôv. J ods. pôvodný 
text

3/HPM + 601, 27, 62

odôv. V 3 poslanci HPM + 279, 273, 138

odôv. AE 4 poslanci HPM - 258, 384, 48

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM - 255, 260, 170

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: odseky 18, 19, 20, 73; zarážky 3, 74

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 6
1. časť text ako celok okrem slov: „pričom sa uprednostnia grantové 

finančné prostriedky,“
2. časť tieto slová

ods. 16 zarážka 5
1. časť „potvrdenia a snahy o široké a medzinárodné uznanie toho, že 

vysídľovanie a vnútorná a vonkajšia migrácia sú čoraz 
nevyhnutnejšou súčasťou reakcie na dôsledky zmeny klímy; 
navrhovania medzinárodných dohôd a spolupráce na predvídanie a 
riadenie migrácie vyvolanej zmenou klímy, a to preklenutím 
nedostatkov v oblasti ochrany tým, že migrácia vyvolaná zmenou 
klímy sa uzná“

2. časť „za právny základ na udelenie azylu, a poskytnutím bezpečných a 
legálnych migračných ciest alebo humanitárnych koridorov ľuďom, 
ktorí sú nútení utiecť pred náhlou alebo pomaly sa vyvíjajúcou 
katastrofou, ako aj“

3. časť „identifikovaním komunít, ktorým obzvlášť hrozí, že budú nútené 
opustiť svoje domovy, s cieľom predvídať a pripraviť plánované 
premiestnenie ako krajné opatrenie,“

ods. 52
1. časť text ako celok okrem slov: „a prinútili“
2. časť tieto slová
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ods. 69
1. časť text ako celok okrem slov: „že“ a „prvoradú pozornosť bude mať“
2. časť tieto slová

ods. 73 zarážka 4
1. časť „vyzýva EÚ a členské štáty, aby poskytli ochranu osobám, ktoré sú 

nútené utiecť z krajiny, ktorá sa čiastočne alebo úplne stáva alebo 
stala neobývanou v dôsledku zmeny klímy,“

2. časť „najmä vydávaním humanitárnych víz a dočasným alebo 
dlhodobým prijímaním a opatreniami na zabránenie stavu bez 
štátnej príslušnosti,“

ods. 75
1. časť „pripomína, že zmena klímy znásobuje riziko konfliktu, sucha, 

hladomoru a migrácie; vyzýva Komisiu, aby v rámci reformy 
migračnej a azylovej politiky EÚ riešila environmentálne príčiny 
migrácie a v plnej miere vykonávala globálny pakt o bezpečnej, 
riadenej a legálnej migrácii a globálny pakt o utečencoch s cieľom 
chrániť ľudí vysídlených v dôsledku zmeny klímy alebo katastrof 
a riešiť základné príčiny núteného vysídľovania v dôsledku zmeny 
klímy; zdôrazňuje, že globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej 
migrácii potvrdzuje potrebu riešiť príčiny zmeny klímy a 
podporovať adaptačné snahy v rozvojových krajinách pôvodu 
prostredníctvom náležitého prideľovania zdrojov, a tak pomáhať 
vytvárať dôstojné podmienky na život a prácu, aby ľudia 
v dôsledku škôd spôsobených zmenou klímy neboli nútení opúšťať 
svoje domovy; vyzýva Komisiu, aby zozbierala a zanalyzovala 
rozsiahle údaje a posilnila spoločnú analýzu a výmenu informácií s 
príslušnými odborníkmi a medzinárodnými organizáciami, ako sú 
IPCC, Platforma pre problematiku vysídľovania v dôsledku katastrof 
(PDD), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Vysoký 
komisár OSN pre utečencov (UNHCR) a ďalšie organizácie,“

2. časť „s cieľom vypracovať oznámenie o problematike vysídľovania 
spôsobeného zmenou klímy vrátane jasných právnych vymedzení;“

ods. 77
1. časť text ako celok okrem slov: „utečencov“
2. časť tieto slová

citácia 3
1. časť text ako celok okrem slov: „globálny pakt OSN o migrácii z roku 

2018“
2. časť tieto slová
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odôv. J
1. časť „keďže lesy majú zásadný význam pre ukladanie uhlíka; keďže 

ochrana práv a živobytia pôvodných a miestnych komunít, ktoré 
žijú v lesoch, ide ruka v ruke s ochranou lesov; keďže pôvodné 
obyvateľstvo a miestne komunity zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
udržateľnom riadení prírodných zdrojov a ochrane biodiverzity;“

2. časť „keďže v správe osobitného spravodajcu OSN pre práva pôvodného 
obyvateľstva sa uvádza, že pestovanie východiskových surovín pre 
biopalivá, ako je palmový olej, a výstavba veľkých vodných 
priehrad by mohli byť v rozpore s ochranou práv a živobytia 
pôvodného obyvateľstva a priniesť skončenie nepretržitého a 
účinného ukladania uhlíka v biologicky rozmanitých lesoch;“

3. časť „keďže IPCC očakáva, že zmena klímy do konca tohto storočia zníži 
maximálny výnos rybolovu o viac ako 20 %, čo predstavuje vážnu 
hrozbu pre miestne rybárske komunity a pre poskytovanie 
bielkovín podvyživenému obyvateľstvu; keďže podľa scenára 
nezmeneného prístupu sa očakáva, že zmena klímy zníži do roku 
2100 v niektorých tropických regiónoch biomasu rýb o 30 až 40 %; 
keďže krajiny v týchto oblastiach sú vo veľkej miere závislé od 
rybolovu, ale chýbajú im sociálne a finančné zdroje, aby sa mohli 
prispôsobiť a pripraviť na budúcnosť;“

22. Umelá inteligencia vo vzdelávaní, v kultúre a audiovizuálnom 
sektore

Správa: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 623, 12, 61

23. Program Kreatívna Európa ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) 
((potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo 



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 20 PE 693.185

zmenu pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

čl. 3 ods. 5 písm. 
b

ods. pôvodný 
text

HPM + 575, 88, 33

čl. 16 ods. 4 ods. pôvodný 
text

HPM + 553, 108, 35

HPČ

1/HPM + 667, 18, 11

čl. 18 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 544, 89, 63

HPČ

1/HPM + 673, 14, 9

príloha I oddiel 1 
podprogram 

Kultúra, 
horizontálne 
akcie, písm. f

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 550, 113, 33

príloha I oddiel 2 
podprogram 

MEDIA, písm. n

ods. pôvodný 
text

HPM + 585, 76, 35

príloha I oddiel 3 
medzisektorový 

podprogram, 
prierezové akcie, 

písm. d

ods. pôvodný 
text

HPM + 586, 73, 37

HPČ

1/HPM + 648, 4, 44

príloha II 
ukazovatele, 
podprogram 

Kultúra, zarážka 2

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 590, 102, 4

HPČ

1/HPM + 674, 4, 18

príloha II 
ukazovatele, 
podprogram 

MEDIA, zarážka 2

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 590, 101, 5

HPČ

1/HPM + 674, 6, 16

príloha II 
ukazovatele, 

medzisektorový 
podprogram, 

zarážka 3

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 590, 101, 5
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

odôv. 26 ods. pôvodný 
text

HPM + 547, 100, 49

HPČ

1/HPM + 675, 4, 16

odôv. 46 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 546, 115, 35

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: odôvodnenie 26; čl. 3 ods. 5 písm. b čl. 16 ods. 4 príloha I oddiel 2 

podprogram MEDIA, písm. n; príloha I oddiel 3 medzisektorový 
podprogram, prierezové akcie, písm. d

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
odôv. 46
1. časť „Základnými hodnotiacimi kritériami na výber projektov by mali byť 

vplyv, kvalita a efektívnosť realizácie projektov v rámci programu. 
Vzhľadom na to, že posudzovanie návrhov v rámci osobitných 
činností programu si vyžaduje odborné znalosti, členmi komisií pre 
vyhodnotenie takýchto návrhov (ďalej len „komisie pre 
vyhodnotenie“) môžu byť externí experti. Pri výbere externých 
expertov by sa mali náležite vziať do úvahy ich pracovné 
skúsenosti“

2. časť „a rodová rovnosť predmetnej komisie.“

čl. 18
1. časť text ako celok okrem slov: „rodovej rovnosti“
2. časť tieto slová

príloha I oddiel 1 podprogram Kultúra, horizontálne akcie, písm. f
1. časť „tvorba a realizácia politík v oblasti kultúry a príslušná spolupráca“
2. časť „, a to aj prostredníctvom poskytovania údajov a výmeny 

najlepších postupov, prostredníctvom pilotných projektov a 
stimulov na podporu rodovej rovnosti.“

príloha II ukazovatele, podprogram Kultúra, zarážka 2
1. časť „Počet umelcov a prevádzkovateľov v kultúrnych a kreatívnych 

sektoroch, ktorí sa presunuli mimo štátnych hraníc vďaka podpore 
programu, s uvedením krajiny pôvodu“

2. časť „a podielu žien“

príloha II ukazovatele, podprogram MEDIA, zarážka 2
1. časť „Počet účastníkov na vzdelávacích činnostiach podporených z 

programu, ktorí uviedli, že sa zlepšili ich kompetencie a zvýšila ich 
zamestnateľnosť“

2. časť „vrátane podielu žien“
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príloha II ukazovatele, medzisektorový podprogram, zarážka 3
1. časť „Počet účastníkov na akcii „laboratóriá kreatívnej inovácie“ a na 

medzisektorových akciách, ktorými sa podporuje sektor 
spravodajských médií,“

2. časť „vrátane podielu žien.“

24. Európska stratégia pre integráciu energetických systémov

Správa: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

od odseku 2 6 ECR HPM - 340, 348, 8

ods. 3 ods. pôvodný 
text

HPM + 561, 114, 21

HPČ

1/HPM + 620, 64, 11

ods. 11 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 399, 285, 12

HPČ

1/HPM + 669, 21, 6

2/HPM + 569, 72, 54

3/HPM + 568, 74, 54

ods. 12 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 596, 96, 4

ods. 13 1 The Left HPM - 151, 525, 20

HPČ

1/HPM + 623, 15, 57

2/HPM + 556, 131, 9

ods. 14 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 537, 102, 57

HPČ

1/HPM + 617, 43, 35

ods. 15 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 549, 83, 64



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 23 PE 693.185

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 645, 42, 8

ods. 16 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 550, 131, 14

HPČ

1/HPM + 648, 42, 6

2/HPM + 582, 104, 10

ods. 18 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 592, 50, 54

2 The Left HPM - 147, 533, 15

HPČ

1/HPM + 559, 69, 67

2/HPM + 512, 65, 118

ods. 20

ods. pôvodný 
text

3/HPM + 371, 288, 36

HPČ

1/HPM + 598, 57, 41

2/HPM + 514, 174, 8

ods. 21 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 422, 263, 11

HPČ

1/HPM + 632, 26, 38

2/HPM + 443, 187, 66

3/HPM + 558, 130, 8

ods. 22 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 548, 90, 58
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 24 7 ECR HPM - 271, 384, 40

od odseku 24 8 ECR HPM - 274, 375, 42

ods. 30 ods. pôvodný 
text

HPM + 671, 18, 7

HPČ

1/HPM + 606, 46, 44

ods. 34 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 604, 52, 40

HPČ

1/HPM + 608, 21, 67

ods. 37 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 545, 57, 94

od odseku 37 
podnadpis

9 ECR HPM + 370, 248, 78

HPČ

1/HPM + 568, 30, 98

2/HPM + 551, 88, 57

3/HPM + 531, 139, 25

4/HPM + 494, 196, 6

ods. 38 ods. pôvodný 
text

5/HPM + 398, 280, 18

ods. 39 ods. pôvodný 
text

HPM + 535, 119, 42

od odseku 41 10 ECR HPM - 323, 352, 21

od citácie 38 3 ECR HPM - 260, 401, 34

HPČ

1/HPM + 620, 68, 7

odôv. B ods. pôvodný 
text

2/HPM + 367, 315, 14

4 ECR HPM - 257, 405, 31od odôvodnenia D

5 ECR HPM - 254, 405, 35
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

odôv. G ods. pôvodný 
text

HPM + 557, 127, 12

HPČ

1/HPM + 647, 11, 38

odôv. K ods. pôvodný 
text

2/HPM + 576, 79, 41

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 542, 111, 42

Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: ods. 3
ID: odôv. G odseky 30, 39

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
odôv. B
1. časť „keďže Komisia navrhla spoločný cieľ zníženia emisií skleníkových 

plynov aspoň o 55 % do roku 2030,“
2. časť „kým Parlament schválil cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 

60 % do roku 2030;“

The Left:
ods. 21
1. časť text ako celok okrem slov: „víta návrh Komisie zvolať výročné 

európske fórum CCUS ako súčasť priemyselného fóra pre čistú 
energiu s cieľom ďalej skúmať možnosti na podporu takýchto 
projektov;“ a „napríklad prostredníctvom udržateľného 
obhospodarovania lesov“

2. časť „víta návrh Komisie zvolať výročné európske fórum CCUS ako 
súčasť priemyselného fóra pre čistú energiu s cieľom ďalej skúmať 
možnosti na podporu takýchto projektov;“

3. časť „napríklad prostredníctvom udržateľného obhospodarovania 
lesov;“

ECR:
ods. 16
1. časť text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že zásady znižovania 

emisií, digitalizácia a integrácia energetického systému by mali byť 
zakotvené v cieľoch nariadenia a desaťročnom plánovaní rozvoja 
siete, ako aj dlhší časový rámec plánovania v súlade s cieľom 
klimatickej neutrality, aby sa okrem iného zabránilo uviaznutým 
nákladom;“

2. časť tieto slová

ID:
odôv. K
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1. časť text ako celok okrem slov: „a zároveň udržať náklady pre 
európskych občanov, orgány a podniky v rámci realistického 
limitu,“

2. časť tieto slová

ods. 15
1. časť „víta uverejnenie novej stratégie EÚ pre obnoviteľné zdroje energie 

na mori; zdôrazňuje, že rýchly rozvoj energetických ostrovov na 
mori má zásadný význam na dosiahnutie nášho cieľa v oblasti 
kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030; 
domnieva sa, že táto stratégia je príležitosťou na zintenzívnenie 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov , zvýšenie priameho 
využívania elektrickej energie a podporu nepriamej elektrifikácie, 
napríklad prostredníctvom vodíka a syntetických palív;“

2. časť „vyzýva preto na komplexnú revíziu právnych predpisov EÚ v 
oblasti energetickej infraštruktúry a cielenú revíziu príslušných 
usmernení o štátnej pomoci na podporu zavádzanie obnoviteľných 
zdrojov energie; poukazuje na potenciál občanov, priemyselných 
odvetví a verejného sektora ďalej využívať slnečnú energiu na 
distribučnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby zjednodušili postupy 
udeľovania povolení a odstránili administratívne prekážky brániace 
výrobe energie z obnoviteľných zdrojov;“

ods. 18
1. časť „víta prijatie stratégie Vlna obnovy pre Európu, ktorou sa urýchli 

zavádzanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a 
efektívneho využívania zdrojov a väčší prienik obnoviteľných 
zdrojov energie do budov v celej EÚ; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zohľadnili synergie medzi odvetvím energetiky a 
odvetvím stavebníctva s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu;“ okrem slov: „ktorou sa urýchli zavádzanie opatrení v 
oblasti energetickej efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov a 
väčší prienik obnoviteľných zdrojov energie do budov v celej EÚ;“

2. časť „ktorou sa urýchli zavádzanie opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov a väčší prienik 
obnoviteľných zdrojov energie do budov v celej EÚ;“

3. časť „zdôrazňuje, že obnova existujúceho fondu budov bude dopĺňať 
dekarbonizáciu výroby energie;“

ods. 34
1. časť „zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva elektrická mobilita ako forma 

inteligentnej integrácie odvetvia energetiky a dopravy tým, že 
otvára kapacity flexibility; zdôrazňuje, že elektrifikácia odvetvia 
dopravy má potenciál zvýšiť energetickú strategickú autonómiu 
Únie znížením potreby dovážaných fosílnych palív;“

2. časť „zdôrazňuje potenciál uskladňovania a flexibility zavádzania 
technológií energetického prepojenia vozidla a siete a konštatuje, 
že si to bude vyžadovať interoperabilitu energetických systémov a 
elektrických vozidiel;“

ods. 37
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1. časť „pripomína kľúčovú úlohu Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky pri integrácii energetického systému a 
vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky;“

2. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že sa agentúre 
poskytnú dostatočné prostriedky na vykonávanie jej úloh;“
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Verts/ALE:
ods. 11
1. časť text ako celok okrem slov: „znovupoužitia odpadu, najmä energie 

a“ a „zdôrazňuje udržateľnú výrobu energie pochádzajúcej z 
poľnohospodárstva, spotreby potravín a lesného hospodárstva;“

2. časť tieto slová

ECR, ID:
ods. 12
1. časť text ako celok okrem slov: „víta skutočnosť, že siete diaľkového 

vykurovania a chladenia budú oprávnené na financovanie v rámci 
revidovaného nariadenia o nástroji na prepájanie Európy, a vyzýva 
na ich zahrnutie ako potenciálnych projektov spoločného záujmu 
podľa nariadenia o TEN-E“, „okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila tepelnú infraštruktúru a uskladňovanie tepelnej energie 
pri tvorbe 10-ročného plánu rozvoja sietí Európskej siete 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) a 
Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn 
(ENTSO-G);“ a „so znepokojením berie na vedomie nízku mieru 
výmeny starých a neefektívnych vykurovacích systémov;“

2. časť „víta skutočnosť, že siete diaľkového vykurovania a chladenia budú 
oprávnené na financovanie v rámci revidovaného nariadenia o 
nástroji na prepájanie Európy, a vyzýva na ich zahrnutie ako 
potenciálnych projektov spoločného záujmu podľa nariadenia o 
TEN-E;“

3. časť „okrem toho vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tepelnú infraštruktúru 
a uskladňovanie tepelnej energie pri tvorbe 10-ročného plánu 
rozvoja sietí Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav 
pre elektrinu (ENTSO-E) a Európskej siete prevádzkovateľov 
prepravných sietí pre plyn (ENTSO-G);“

4. časť „so znepokojením berie na vedomie nízku mieru výmeny starých a 
neefektívnych vykurovacích systémov;“
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ods. 38
1. časť „pripomína, že hlavným cieľom činnosti EÚ v oblasti energetiky je 

zabezpečiť riadne fungovanie trhu so zreteľom na potrebu 
zachovávať a zlepšovať životné prostredie; vyzýva Komisiu, aby 
prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho fungovania 
trhov s energiou na zabezpečenie úplného vykonávania acquis pre 
vnútorný trh s energiou vrátane balíka opatrení v oblasti čistej 
energie, aby sa zladili práva spotrebiteľov v odvetviach 
plynárenstva a diaľkového vykurovania s právami spotrebiteľov 
elektrickej energie a aby sa im pomohlo prispieť k dekarbonizácii 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je dôležité nasmerovať zákazníkov k 
energeticky najefektívnejšej a nákladovo najefektívnejšej možnosti 
dekarbonizácie na základe cien, ktoré náležite odrážajú všetky 
náklady použitého energetického nosiča; víta iniciatívu na revíziu 
smernice 2003/96/ES o zdaňovaní energie a na jej transformáciu na 
nástroj, ktorý zosúlaďuje daňové politiky s cieľmi v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030 a do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby začlenili ciele v oblasti klímy do tejto smernice; 
zdôrazňuje potrebu revízie jej rozsahu pôsobnosti a rozlíšenia 
fosílnych plynov, plynov bez obsahu uhlíka a plynov z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré majú stimulovať rozvoj udržateľných 
alternatív; vyzýva členské štáty, aby odstránili neprimerané dane a 
odvody s cieľom zabezpečiť harmonizáciu zdaňovania, podporovať 
čisté inovačné technológie a zabezpečiť konkurencieschopné 
náklady na energiu v Európe;“ okrem slov: „zdôrazňuje, že je 
dôležité nasmerovať zákazníkov k energeticky najefektívnejšej a 
nákladovo najefektívnejšej možnosti dekarbonizácie na základe 
cien, ktoré náležite odrážajú všetky náklady použitého 
energetického nosiča;“, „víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES o zdaňovaní energie a na jej transformáciu na nástroj, 
ktorý zosúlaďuje daňové politiky s cieľmi v oblasti energetiky a 
klímy do roku 2030 a do roku 2050; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby začlenili ciele v oblasti klímy do tejto smernice;“ a 
„zabezpečiť harmonizáciu zdaňovania, podporovať čisté inovačné 
technológie a“

2. časť „zdôrazňuje, že je dôležité nasmerovať zákazníkov k energeticky 
najefektívnejšej a nákladovo najefektívnejšej možnosti 
dekarbonizácie na základe cien, ktoré náležite odrážajú všetky 
náklady použitého energetického nosiča;“

3. časť „víta iniciatívu na revíziu smernice 2003/96/ES o zdaňovaní energie 
a na jej transformáciu na nástroj, ktorý zosúlaďuje daňové politiky s 
cieľmi v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a do roku 2050; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začlenili ciele v oblasti klímy 
do tejto smernice;“

4. časť „zabezpečiť harmonizáciu zdaňovania, podporovať čisté inovačné 
technológie a“

5. časť „vyzýva členské štáty, aby pracovali na postupnom zrušení 
priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá;“

The Left, ID:
ods. 14
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1. časť „potvrdzuje význam hodnotenia ex ante a predvídania potreby 
opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, integrácie systémov 
alebo výroby novej energie, prepojiteľnosti, prenosu, distribúcie, 
uskladňovania a infraštruktúry na konverzie energie s cieľom 
optimalizovať využívanie existujúcej energetickej infraštruktúry v 
klimaticky neutrálnom hospodárstve a súčasne zabezpečiť jej 
nákladovú efektívnosť a zabrániť tak efektu odkázanosti na 
určitého dodávateľa, ako aj uviaznutiu aktív;“

2. časť „zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať zásadu technologickej 
neutrality medzi týmito technológiami potrebnými na dosiahnutie 
klimatickej neutrality, keďže niektoré technológie, ktoré budú v 
blízkej budúcnosti potrebné, si stále vyžadujú investície do 
výskumu a vývoja;“

3. časť „žiada, aby každý projekt infraštruktúry pred realizáciou zahŕňal 
alternatívny scenár založený na znížení dopytu a/alebo integrácii 
odvetví;“

ods. 22
1. časť text ako celok okrem slov: „založené na zásade technologickej 

neutrality medzi technológiami potrebnými na dosiahnutie 
klimatickej neutrality“, (netýka sa slovenského znenia) a „a 
infraštruktúru pre alternatívne palivá“

2. časť „založené na zásade technologickej neutrality medzi technológiami 
potrebnými na dosiahnutie klimatickej neutrality“

3. časť (netýka sa slovenského znenia)
4. časť „a infraštruktúru pre alternatívne palivá“

PPE, ID:
ods. 20
1. časť „víta prijatie európskej vodíkovej stratégie;“
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2. časť „zdôrazňuje, že prioritou by malo byť budovanie dodávateľského 
reťazca obnoviteľného vodíka v Európe s cieľom podporiť výhody 
prvého hráča, priemyselnú konkurencieschopnosť a bezpečnosť 
dodávok energie; je presvedčený, že nízkouhlíkový vodík z 
obnoviteľných zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce emisie z 
odvetví, ako sú priemyselné procesy a ťažká doprava, kde by 
priama elektrifikácia mohla byť obmedzená z dôvodu nízkej 
nákladovej efektívnosti alebo z technických, sociálnych a 
environmentálnych dôvodov; pripomína potrebu urýchliť 
dekarbonizáciu súčasnej výroby vodíka; podporuje začatie 
dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu týkajúcich sa 
vodíka; vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexný rámec 
klasifikácie a certifikácie plynových dopravcov na základe úspor 
emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu a kritérií 
udržateľnosti v súlade s prístupom stanoveným v smernici (EÚ) 
2018/2001 o podpore energie z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, 
že takáto klasifikácia je mimoriadne dôležitá pre účastníkov trhu, 
orgány a spotrebiteľov; zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať 
pevný rámec a primeraný základ, aby sa zabezpečilo, že sa zavedie 
dostatočná dodatočná kapacita výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov úmerne k potrebe vodíka z obnoviteľných zdrojov; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojich pripravovaných legislatívnych návrhoch 
zohľadnila túto rozmanitosť potrieb; vyzýva Komisiu, aby zaručila 
spravodlivú a efektívnu hospodársku súťaž medzi vodíkom, ktorý 
sa dováža od medzinárodných partnerov, a vodíkom, ktorý sa 
vyrába v EÚ;“ okrem slov: „a primeraný základ“

3. časť tieto slová

25. Európska stratégia pre vodík

Správa: Jens Geier (A9-0116/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

11 ID HPM - 307, 376, 10ods. 1

29 ECR HPM - 267, 358, 69

HPČ

1/HPM + 657, 26, 12

ods. 3 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 540, 139, 16

30 ECR HPM - 264, 389, 42

23 PPE HPM - 290, 387, 18

ods. 4

12 ID HPM - 310, 376, 7
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

8 Verts/ALE HPM - 151, 530, 13

28 poslanci HPM - 286, 341, 65

HPČ

1/HPM + 680, 9, 6

ods. 5 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 369, 316, 10

ods. 6 13 ID HPM - 292, 381, 20

ods. 8 1 Renew HPM - 228, 443, 23

ods. 9 14=
31=

ID
ECR

HPM - 308, 371, 16

ods. 10 24=
32=

PPE
ECR

HPM - 343, 343, 9

15 ID HPM - 307, 374, 12

33 ECR HPM - 268, 362, 65

HPČ

1/HPM + 634, 10, 50

2/HPM - 302, 381, 12

3/HPM + 392, 295, 8

ods. 11

ods. pôvodný 
text

4/HPM + 377, 302, 16

25 PPE HPM - 291, 345, 59

16 ID HPM - 311, 374, 8

HPČ

1/HPM + 679, 7, 9

ods. 12

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 361, 309, 25

34 ECR HPM - 329, 357, 9ods. 15

17=
26=

ID
PPE

HPM - 335, 349, 11
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

6 Verts/ALE HPM - 144, 530, 20

4 The Left HPM - 58, 624, 12

18 ID HPM - 310, 375, 8

35 ECR HPM - 312, 373, 10

HPČ

1/HPM + 609, 28, 58

2/HPM + 514, 171, 10

3/HPM + 471, 203, 21

ods. 18

ods. pôvodný 
text

4/HPM + 426, 259, 10

HPČ

1/HPM - 338, 347, 10

36 ECR

2/HPM + 409, 266, 20

ods. 19

19 ID HPM ↓

ods. 20 37 ECR HPM - 312, 369, 14

HPČ

1/HPM + 626, 61, 8

ods. 21 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 552, 83, 60

HPČ

1/HPM + 593, 78, 24

ods. 23 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 394, 236, 65

20 ID HPM - 302, 383, 8

38 ECR HPM - 322, 365, 8

HPČ

1/HPM + 626, 59, 10

ods. 36

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 435, 248, 12
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

2 Renew HPM - 61, 561, 72

5 The Left HPM - 145, 540, 10

39 ECR HPM - 310, 374, 10

HPČ

1/HPM + 604, 82, 9

ods. 40

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 528, 155, 12

HPČ

1/HPM + 664, 23, 8

ods. 42 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 480, 205, 10

7 Verts/ALE HPM - 119, 522, 53

HPČ

1/HPM + 607, 79, 8

2/HPM + 526, 157, 12

ods. 44

ods. pôvodný 
text

3/HPM + 535, 134, 26

40 ECR HPM - 281, 355, 59ods. 51

21 ID HPM - 248, 373, 72

22 ID HPM - 311, 374, 7

HPČ

1/HPM + 635, 16, 44

2/HPM + 434, 253, 8

ods. 52

ods. pôvodný 
text

3/HPM + 422, 264, 9

HPČ

1/HPM + 616, 27, 52

2/HPM + 385, 302, 8

3/HPM + 376, 310, 9

ods. 53 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 371, 306, 18
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 63 27 PPE HPM - 321, 361, 13

od citácie 21 9 ID HPM - 298, 371, 23

10 ID HPM - 285, 386, 21

HPČ

1/HPM + 612, 77, 6

odôv. B

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 364, 317, 14

odôv. C ods. pôvodný 
text

HPM + 452, 223, 20

HPČ

1/HPM + 611, 22, 62

odôv. E ods. pôvodný 
text

2/HPM + 382, 247, 66

odôv. F 3 The Left HPM - 62, 615, 18

HPČ

1/HPM + 666, 21, 8

odôv. P ods. pôvodný 
text

2/HPM + 610, 78, 7

odôv. V ods. pôvodný 
text

HPM + 631, 7, 56

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 411, 135, 149

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odôvodnenia C,V

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 36
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1. časť „nabáda Komisiu a členské štáty, aby na základe vedeckých 
poznatkov posúdili možnosť presmerovania existujúcich 
plynovodov na prepravu čistého vodíka a podzemné skladovanie 
vodíka, pričom zohľadnia rôzne faktory, ako je analýza nákladov a 
prínosov z technicko-ekonomického aj regulačného hľadiska, 
celková integrácia sústavy a dlhodobá nákladová efektívnosť; 
konštatuje, že zmenou účelu vhodne umiestnenej plynárenskej 
infraštruktúry, ktorá už existuje alebo sa rozvíja, by sa mohla 
maximalizovať nákladová efektívnosť, minimalizovať využívanie 
pôdy a zdrojov a investičné náklady a minimalizovať sociálny vplyv; 
zdôrazňuje, že zmena účelu plynárenskej infraštruktúry môže byť 
relevantná pre využívanie vodíka v prioritných odvetviach 
priemyselných odvetví náročných na emisie vrátane prepojení 
medzi priemyselnými areálmi a multimodálnymi dopravnými 
centrami, berúc do úvahy potrebu prepravy vodíka 
najefektívnejšími prostriedkami; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že akákoľvek potenciálna budúca 
plynárenská infraštruktúra bude zlučiteľná s čistým vodíkom; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila, kde sa v súčasnosti používa 
zmiešavanie vodíka, a aby vedecky posúdila dopyt po uspokojovaní 
preukázaných potrieb priemyselného vodíka“

2. časť „, ako aj jeho výhody a nevýhody, s cieľom identifikovať potreby 
infraštruktúry a zároveň vyhnúť sa uviaznutým aktívam;“

ods. 53
1. časť text ako celok okrem slov: „zamerať na rozvoj vodíka z 

obnoviteľných zdrojov a“, „z obnoviteľných zdrojov“ (druhý výskyt) 
a „a mal by ho podporovať nezávislý orgán zložený z vedeckých 
odborníkov a jeho cieľom by malo byť vymedzenie prechodových 
ciest a poskytnutie usmernenia pre potreby vodíka;“

2. časť „zamerať na rozvoj vodíka z obnoviteľných zdrojov a“
3. časť „z obnoviteľných zdrojov“ (druhý výskyt)
4. časť „a mal by ho podporovať nezávislý orgán zložený z vedeckých 

odborníkov a jeho cieľom by malo byť vymedzenie prechodových 
ciest a poskytnutie usmernenia pre potreby vodíka;“

The Left:
ods. 3
1. časť „zdôrazňuje význam odolného a klimaticky neutrálneho 

energetického systému založeného na zásadách energetickej 
efektívnosti, nákladovej efektívnosti, cenovej dostupnosti a 
bezpečnosti dodávok; zdôrazňuje, že úspora energie a zásada 
prvoradosti energetickej efektívnosti by mali prevážiť bez toho, aby 
sa bránilo rozvoju inovačných pilotných a demonštračných 
projektov; konštatuje, že priama elektrifikácia z obnoviteľných 
zdrojov je nákladovo efektívnejšia, efektívnejšia z hľadiska zdrojov 
a energie ako vodík, ale zároveň poznamenáva, že pri určovaní 
spôsobu dekarbonizácie odvetvia by sa mali zohľadniť faktory ako 
bezpečnosť dodávok, technická uskutočniteľnosť a aspekty 
energetického systému;“

2. časť „v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zásady technologickej 
neutrality pre dosiahnutie klimaticky neutrálnej EÚ;“

ECR:
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ods. 5
1. časť Text ako celok okrem slova: „z obnoviteľných zdrojov“
2. časť toto slovo

ods. 12
1. časť text ako celok okrem slov: „konštatuje, že systém potvrdení o 

pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov zatiaľ neviedol 
k primeraným investíciám do dodatočných kapacít;“

2. časť tieto slová

ods. 42
1. časť text ako celok okrem slov: „vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť 

uznať oceľ vyrábanú vodíkom z obnoviteľných zdrojov ako 
pozitívny príspevok k dosiahnutiu cieľov zníženia emisií CO2 pre 
celý vozový park;“

2. časť tieto slová

ods. 52
1. časť Text ako celok okrem slova: „obnoviteľného“, „z obnoviteľných 

zdrojov“
2. časť „obnoviteľného“
3. časť „z obnoviteľných zdrojov“

ID:
odôv. E
1. časť text ako celok okrem slov: „s cieľom čo najskôr ukončiť používanie 

fosílnych palív a zabezpečiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ;“
2. časť tieto slová

odôv. P
1. časť „keďže elektrické autá na batérie majú potenciál ovládnuť 

významnú časť trhu pre súkromné vozidlá;“
2. časť „keďže nákladná doprava je odvetvie, ktoré je ťažké 

dekarbonizovať a v ktorom sú možnosti na priamu elektrifikáciu 
obmedzené z dôvodu nízkej nákladovej efektívnosti a z technických 
dôvodov; keďže batérie prinášajú praktické problémy pri ťažkých 
úžitkových vozidlách, vlakoch na neelektrifikovaných tratiach, 
nákladných lodiach alebo lietadlách a keďže to bude vytvárať 
príležitosti pre iné energetické nosiče, ako je vodík, pretože sa 
môže vo veľkom množstve uskladňovať vo vozidle alebo plavidle, v 
prípade potreby umožňuje rýchle dopĺňanie paliva a ako výstup 
výfukových plynov vyrába iba vodnú paru;“
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ods. 21
1. časť „zdôrazňuje, že vodíkové hospodárstvo si vyžaduje značné 

dodatočné množstvo cenovo dostupnej energie z obnoviteľných 
zdrojov a zodpovedajúcu infraštruktúru na výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov a jej prepravu na miesta výroby vodíka a 
vyrobeného vodíka ku koncovým používateľom;“

2. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali budovať dostatočnú 
dodatočnú kapacitu energie z obnoviteľných zdrojov na 
zásobovanie elektrifikačného procesu a výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov, okrem iného zjednodušením povoľovacích 
postupov, a aby rozvíjali cezhraničné partnerstvá založené na 
možnostiach, ktoré majú jednotlivé regióny na výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov a vodíka z obnoviteľných zdrojov;“
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ods. 23
1. časť „žiada revíziu smernice smernica o zdaňovaní energie; vyzýva 

členské štáty, aby zvážili prípadné zníženie daní a odvodov z 
energie z obnoviteľných zdrojov v celej EÚ s cieľom odstrániť 
dvojité účtovanie daní a poplatkov za elektrinu vyrobenú z 
vodíkových zariadení, ktoré sú prekážkou ďalšieho zavádzania 
vodíka, a aby posilnili finančné stimuly na výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov“

2. časť „a zároveň ďalej pracovali na postupnom ukončovaní dotácií na 
fosílne palivá a oslobodzovaní od daní a odvodov;“

Verts/ALE:
PN 36
1. časť „zdôrazňuje význam dekarbonizácie výroby vodíka založeného na 

fosílnych palivách a zamerať sa na najčistejšie technológie z 
hľadiska udržateľnosti a emisií skleníkových plynov; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali pozorne plánovať tento 
prechod, aby sa výroba vodíka na báze fosílnych palív začala 
rýchlo a predvídateľne znižovať a aby sa zabránilo predĺženiu 
životnosti výrobných zariadení založených na fosílnych palivách;“

2. časť „konštatuje, že niekoľko miest na výrobu vodíka na báze fosílnych 
palív sa nachádza na územiach zapojených do spravodlivej 
transformácie a zdôrazňuje, že účinné podporné opatrenia by sa 
mali zamerať na dekarbonizáciu súčasnej výroby vodíka na báze 
fosílnych palív; naliehavo žiada, aby opatrenia zamerané na rozvoj 
európskeho vodíkového hospodárstva neviedli k zatvoreniu týchto 
výrobných miest, ale k ich modernizácii a ďalšiemu rozvoju, čo by 
bolo prínosom pre regióny tým, že sa zabezpečí miestne vyrábaný 
udržateľný nosič energie, uľahčí sa znižovanie emisií skleníkových 
plynov a prispeje sa k rekvalifikácii a väčšej zamestnateľnosti 
miestnej pracovnej sily;“

PPE, ECR:
odôv. B
1. časť „keďže Komisia navrhla zvýšiť cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových 

plynov do roku 2030 aspoň na 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 
1990“

2. časť „a keďže Parlament schválil cieľ znížiť emisie skleníkových plynov 
do roku 2030 o 60 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990;“

PPE, Verts/ALE:
ods. 11
1. časť text ako celok okrem slov: „v súvislosti s revíziou smernice o 

energii z obnoviteľných zdrojov“, „so spoľahlivými a 
transparentnými kritériami udržateľnosti“, „, s cieľom podnietiť aj 
investície do dostatočnej dodatočnej výroby elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov;“

2. časť „v súvislosti s revíziou smernice o energii z obnoviteľných zdrojov“
3. časť „so spoľahlivými a transparentnými kritériami udržateľnosti“
4. časť „, s cieľom podnietiť aj investície do dostatočnej dodatočnej výroby 

elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov;“

The Left, Verts/ALE:
ods. 18
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1. časť text ako celok okrem slov: „, pričom uznáva, že nízkouhlíkový vodík 
je preklenovacou technológiu v krátkodobom a strednodobom 
horizonte;“ okrem slov: „a strednodobom“; „nízkouhlíkového 
vodíka“, „, kým vodík z obnoviteľných zdrojov nebude môcť 
zohrávať túto úlohu samostatne“ a „a hospodárske“

2. časť „, pričom uznáva, že nízkouhlíkový vodík je preklenovacou 
technológiu v krátkodobom a strednodobom horizonte;“ okrem 
slov: „a strednodobom“

3. časť „a strednodobom“
4. časť „nízkouhlíkového vodíka“, „, kým vodík z obnoviteľných zdrojov 

nebude môcť zohrávať túto úlohu samostatne“ a „a hospodárske“

ods. 40
1. časť text ako celok okrem slov: „alebo nízkouhlíkový“
2. časť tieto slová

ods. 44
1. časť text ako celok okrem slov: „, a po ich úplnom sprístupnení možno 

začať“ a „v ťažkých úžitkových vozidlách a“
2. časť „, a po ich úplnom sprístupnení možno začať“
3. časť „v ťažkých úžitkových vozidlách a“

26. Ochrana ľudských práv a vonkajšia migračná politika EÚ

Správa: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny 
návrh uznesenia

6 ID HPM - 86, 593, 8

Alternatívny 
návrh uznesenia

7 ECR HPM - 110, 522, 55

ods. 13 2 poslanci HPM - 322, 347, 18

ods. 15 3 poslanci HPM + 344, 336, 7

ods. 20 4 poslanci HPM - 285, 346, 56

HPČ

1/HPM + 682, 0, 5

2/HPM + 401, 249, 37

ods. 25 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 541, 42, 104
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 27 5 poslanci HPM - 303, 356, 28

HPČ

1/HPM + 510, 163, 11

2/HPM + 344, 321, 19

3/HPM + 503, 164, 17

ods. 28 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 503, 171, 9

od citácie 40 1 poslanci HPM + 295, 286, 106

HPČ

1/HPM + 534, 100, 53

odôv. E ods. pôvodný 
text

2/HPM + 363, 308, 16

Návrh uznesenia (výbor AFET)
(text ako celok)

HPM + 358, 309, 26

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
odôv. E
1. časť text ako celok okrem slov: „, a to aj na vonkajších hraniciach EÚ,“
2. časť tieto slová

ods. 25
1. časť „vyzýva Komisiu, aby Parlament pravidelne a verejne informovala o 

financovaní programov spolupráce v oblasti migrácie v tretích 
krajinách a ich dosahu na ľudské práva, a o spôsoboch, akými 
partnerské krajiny používajú toto financovanie, a aby o tom 
informovala aj pracovnú skupinu Výboru pre zahraničné veci pre 
vonkajšie finančné nástroje;“

2. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament nie je zapojený do 
kontroly núdzových fondov, a to ani trustových fondov EÚ (EUTF);“

3. časť „žiada, aby Parlament zohrával významnejšiu úlohu pri 
monitorovaní vplyvu využívania finančných príspevkov EÚ na 
ľudské práva v dotknutých tretích krajinách;“
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ods. 28
1. časť „opätovne pripomína záväzok EÚ a jej členských štátov v rámci 

globálneho paktu o utečencoch podieľať sa na zodpovednosti za 
účinnú a komplexnú ochranu utečencov a zmierňovať tlak na 
prijímajúce krajiny; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty by mali zvýšiť prísľuby týkajúce sa presídľovania,“

2. časť „zabezpečiť, aby presídlenie nebolo podmienené spoluprácou 
tranzitnej krajiny v oblasti readmisie alebo kontroly hraníc,“

3. časť „a zintenzívniť bezpečné a legálne cesty a predchádzať núteným 
návratom utečencov z hostiteľských krajín; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby prispeli k lepšie štruktúrovanému a významnejšiemu 
financovaniu spoločenstiev a krajín, ktoré prijímajú väčšinu 
utečencov;“

4. časť „opakuje, že je dôležité v plnej miere realizovať 23 cieľov 
globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii; 
domnieva sa, že Parlament musí vykonávať riadnu kontrolu nad 
plnením oboch paktov zo strany EÚ;“

Iné
Isabel Wiseler-Lima (skupina PPE) stiahla svoju podporu v súvislosti s PN 1, 2, 3 a 
5. 
Tom Vandenkendelaere (skupina PPE) stiahol svoju podporu v súvislosti s PN 1, 2, 
3, 4 a 5.

27. Správy o Turecku za obdobie 2019 – 2020

Správa: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 2 8 ID HPM - 115, 562, 10

HPČ

1/HPM + 520, 72, 97

ods. 6 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 485, 89, 115
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 7 ods. pôvodný 
text

HPM + 557, 101, 31

ods. 9 9 ID HPM - 98, 561, 28

ods. 21 4 S&D HPM + 597, 53, 39

od odseku 21 1 Renew HPM + 429, 168, 89

ods. 30 10 ID HPM - 325, 345, 15

HPČ

1/HPM - 299, 351, 37

ods. 45 2 Renew

2/HPM + 598, 53, 35

od odseku 60 3 Renew HPM + 453, 193, 38

HPČ

1/HPM + 518, 153, 17

2/HPM + 673, 9, 7

3/HPM + 515, 136, 38

ods. 62 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 602, 50, 37

ods. 63 ods. pôvodný 
text

HPM + 511, 149, 28

ods. 64 ods. pôvodný 
text

HPM + 542, 88, 59

od odseku 66 6 PPE HPM + 438, 123, 128

5 S&D HPM + 642, 15, 32ods. 69

ods. pôvodný 
text

HPM ↓

od odôvodnenia A 7 ID HPM - 118, 558, 11

HPČ

1/HPM + 594, 23, 72

odôv. D ods. pôvodný 
text

2/HPM - 223, 397, 69
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 480, 64, 150

Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: odseky 7, 64, 69
Renew: ods. 63
ID: ods. 62

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
odôv. D
1. časť text ako celok okrem slov: „keďže v predchádzajúcej výročnej 

správe Parlament zdôraznil svoje znepokojenie nad vývojom v 
Turecku a vážnym zhoršením situácie a požiadal Turecko, aby sa 
zdržalo akýchkoľvek krokov, ktoré by narušili zvrchovanosť a 
zvrchované práva členských štátov EÚ, ako aj akýchkoľvek 
provokácií, ktoré by narušili vyhliadky na konštruktívny a úprimný 
dialóg, a vyzval Komisiu a členské štáty, aby formálne pozastavili 
prístupové rokovania s Tureckom v súlade s rokovacím rámcom; 
keďže Parlament je aj naďalej odhodlaný viesť demokratický a 
politický dialóg s Tureckom; keďže Parlament opakovane vyzýval, 
aby sa otvorila kapitola 23 o súdnictve a základných právach a 
kapitola 24 o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti, a to v čase, 
keď sa turecká vláda zaviazala vykonať závažné reformy; keďže 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že prístupové nástroje sa 
nemohli použiť v plnej miere z dôvodu pokračujúceho blokovania zo 
strany Rady;“

2. časť tieto slová

ods. 62
1. časť „zdôrazňuje, že modernizácia colnej únie by bola prospešná pre 

obe strany a zachovala by hospodársku a normatívnu previazanosť 
Turecka s EÚ, okrem toho, že by vytvorila novú príležitosť pre 
pozitívny dialóg a spoluprácu, poskytla lepší regulačný rámec pre 
investície EÚ v Turecku vrátane mechanizmu riešenia sporov a bola 
by katalyzátorom vytvárania väčšieho počtu pracovných miest v 
EÚ a Turecku a projektov spolupráce v oblasti európskej zelenej 
dohody;“

2. časť „zdôrazňuje, že za súčasných okolností vrátane rozširujúceho sa 
zoznamu odchýlok Turecka od jeho súčasných záväzkov, 
skutočnosti, že EÚ a Turecko sú v súčasnosti v spore pred Svetovou 
obchodnou organizáciou alebo neprijateľných výziev na 
bojkotovanie členských štátov EÚ, sa zdá, že modernizácia colnej 
únie by bola mimoriadne náročná,“

3. časť „ale domnieva sa, že by sa mali ponechať otvorené dvere na 
uľahčenie konštruktívneho úsilia a obnoveného dialógu o všetkých 
nevyriešených otázkach a preskúmanie podmienok modernizácie 
colnej únie;“
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4. časť „opakuje, že táto modernizácia musí byť založená na prísnej 
podmienenosti súvisiacej s ľudskými právami a so základnými 
slobodami, ako sa stanovuje v kodanských kritériách týkajúcich sa 
dobrých susedských vzťahov s EÚ a všetkými jej členskými štátmi, 
a jej nediskriminačnom vykonávaní; pripomína, že súčasná colná 
únia nedosiahne svoj plný potenciál, kým Turecko nebude v plnej 
miere vykonávať dodatkový protokol o rozšírení Ankerskej dohody 
vo vzťahu k všetkým členským štátom bez výhrad a 
nediskriminačným spôsobom a kým sa nevyriešia všetky existujúce 
prekážky obchodu;“

Renew:
ods. 6
1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že od poslednej správy 

Parlamentu sa situácia ani zďaleka nezlepšila, ba naopak, ešte viac 
sa zhoršila, pokiaľ ide o domácu, inštitucionálnu a zahraničnú 
politiku; preto dôrazne trvá na tom, ak súčasný negatívny trend 
nebude naliehavo a dôsledne zvrátený, že by Komisia v súlade s 
rokovacím rámcom z októbra 2005 mala odporučiť formálne 
pozastavenie prístupových rokovaní s Tureckom, aby obe strany 
realistickým spôsobom a prostredníctvom štruktúrovaného a 
komplexného dialógu na vysokej úrovni preskúmali vhodnosť 
súčasného rámca a jeho schopnosť fungovať alebo v prípade 
potreby preskúmali možné nové modely budúcich vzťahov;“

2. časť „uznáva, že rokovania by sa v každom prípade mali viesť bona fide 
a nemali by sa zmariť ani zvrátiť iba na základe kultúrnych alebo 
náboženských dôvodov;“

S&D:
PN 2
1. časť „vyjadruje poľutovanie nad nedávnym protokolárnym incidentom 

(„sofagate“) v Ankare, ktorý vyvolal vážne pochybnosti o rešpekte 
súčasných tureckých vedúcich predstaviteľov k EÚ, ako aj k ženám 
a rodovej rovnosti;“

2. časť „žiada, aby bol akýkoľvek nový vzťah s Tureckom založený na 
základných demokratických hodnotách vrátane dodržiavania práv 
žien;“
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28. Správy o Čiernej Hore za obdobie 2019 – 2020

Správa: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 3 6 S&D, PPE HPM + 565, 39, 86

ods. 9 7 S&D, PPE HPM + 657, 2, 32

ods. 16 8 S&D, PPE HPM + 633, 30, 28

HPČ

1/HPM + 578, 50, 62

ods. 21 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 583, 2, 105

ods. 22 10 S&D, PPE HPM + 648, 4, 39

od odseku 22 1 Verts/ALE HPM + 418, 264, 7

11 S&D, PPE HPM + 625, 28, 38ods. 31

2 Verts/ALE HPM ↓

3 Verts/ALE HPM + 408, 226, 57ods. 34

12 S&D, PPE HPM + 543, 87, 61

ods. 38 13 S&D, PPE HPM + 547, 54, 89

ods. 39 14 S&D, PPE HPM + 636, 21, 34

HPČ

1/HPM + 654, 32, 4

ods. 40 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 549, 63, 77

HPČ

1/HPM + 629, 11, 49

ods. 41 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 582, 41, 66

HPČ

1/HPM + 538, 98, 52

ods. 43 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 525, 105, 58
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

3/HPM + 586, 27, 75

ods. 45 ods. pôvodný 
text

HPM + 565, 37, 88

ods. 47 15 S&D, PPE HPM + 649, 24, 18

od odseku 47 4 Verts/ALE HPM + 622, 19, 43

ods. 49 16 S&D, PPE HPM + 651, 5, 30

ods. 57 ods. pôvodný 
text

HPM + 636, 44, 10

HPČ

1/HPM + 658, 28, 4

ods. 65 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 560, 79, 51

ods. 71 5 Verts/ALE HPM + 509, 62, 118

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 595, 66, 34

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: odseky 45, 57

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 21
1. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie nad výkladom ústavy zo strany 

súdnej rady, ktorý toleruje nezákonné opätovné vymenovanie 
predsedov súdov na viac ako dve funkčné obdobia;“

2. časť „víta skutočnosť, že predseda najvyššieho súdu a predsedovia 
základných súdov v mestách Bar, Kotor a Plav odstúpili po výzve, 
aby sa sudcovia s viacerými mandátmi vzdali funkcie, čím dodržali 
európske postupy a demokratické normy;“

ods. 40
1. časť text ako celok okrem slov: „zabezpečili dôsledné vykonávanie 

noriem stanovených v Dohovore Rady Európy o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor), a to aj zvýšením počtu dobre vyškolených a 
rodovo citlivých príslušníkov orgánov presadzovania práva a 
sudcov, s cieľom zabezpečiť riadne vyšetrovanie a stíhanie 
trestných činov domáceho násilia a aby“

2. časť tieto slová

ods. 41
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1. časť „vyjadruje znepokojenie nad obmedzenými výsledkami existujúcich 
politík a projektov zameraných na podporu účasti žien na trhu 
práce, tvorbe politík a politike a na riešenie otázky zraniteľnosti v 
oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad klesajúcim počtom poslankýň a nad 
nedostatkom rodovo vyváženého politického zastúpenia vo 
voľbách a v novej Skupštine a vláde;“

2. časť „požaduje potrebné právne a politické opatrenia na podporu účasti 
žien v politike;“

ods. 65
1. časť text ako celok okrem slov: „ženy, jednorodičovské rodiny a 

zraniteľné skupiny, ako sú Rómovia, Egypťania, LGBTI osoby, osoby 
so zdravotným postihnutím a ďalšie“

2. časť tieto slová
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PPE, ECR:
ods. 43
1. časť „víta pokrok v oblasti ochrany práv osôb LGBTI a skutočnosť, že 

Čierna Hora je prvou krajinou v regióne, ktorá prijala zákon o 
partnerstvách rovnakého pohlavia; vyzýva orgány, aby zabezpečili 
splnenie všetkých podmienok potrebných na jeho primerané 
vykonávanie; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť situáciu 
transrodových a nebinárnych osôb; víta pokojný priebeh dúhového 
pochodu v roku 2019;“ okrem slov: „a skutočnosť, že Čierna Hora 
je prvou krajinou v regióne, ktorá prijala zákon o partnerstvách 
rovnakého pohlavia;“

2. časť „a skutočnosť, že Čierna Hora je prvou krajinou v regióne, ktorá 
prijala zákon o partnerstvách rovnakého pohlavia;“

3. časť „vyzýva čiernohorské orgány, aby naďalej zlepšovali klímu 
spoločenského začlenenia a tolerancie a zhromažďovali rozčlenené 
údaje týkajúce sa nenávistných prejavov a trestných činov 
založených na sexuálnej orientácii a rodovej identite;“

Iné
PN 9 bol vzatý späť.

29. Vplyv zmeny klímy na ľudské práva a úloha ochrancov 
životného prostredia v tejto oblasti

Správa: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 5 2 poslanci HPM - 264, 358, 65

ods. 8 3 poslanci HPM - 287, 353, 47

HPČ

1/HPM + 583, 22, 82

ods. 9 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 359, 272, 56

HPČ

1/HPM + 585, 53, 49

ods. 10 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 373, 275, 38

HPČ

1/HPM + 592, 84, 11

ods. 11 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 344, 316, 26
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

3/HPM + 538, 140, 9

HPČ

1/HPM + 477, 147, 60

ods. 13 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 360, 282, 43

ods. 15 4 poslanci HPM - 258, 365, 64

HPČ

1/HPM + 628, 9, 50

2/HPM + 457, 178, 52

3/HPM + 616, 10, 61

4/HPM + 446, 171, 70

ods. 28 ods. pôvodný 
text

5/HPM + 570, 34, 83

HPČ

1/HPM + 607, 43, 37

ods. 34 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 461, 168, 58

HPČ

1/HPM + 590, 31, 64

ods. 36 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 406, 222, 57

ods. 40 ods. pôvodný 
text

HPM + 370, 254, 63

HPČ

1/HPM + 602, 9, 76

ods. 43 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 422, 188, 77
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 51 ods. pôvodný 
text

HPM + 368, 304, 15

ods. 60 5 poslanci HPM - 309, 345, 33

ods. 63 6 poslanci HPM - 258, 345, 84

HPČ

1/HPM + 609, 51, 27

odôv. I ods. pôvodný 
text

2/HPM + 399, 234, 54

odôv. L 1 poslanci HPM - 258, 360, 69

HPČ

1/HPM + 641, 2, 44

odôv. AA ods. pôvodný 
text

2/HPM + 472, 172, 43

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 518, 97, 77

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: odseky 40, 51

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
odôv. I
1. časť text ako celok okrem slov: „práva na zdravé životné prostredie“
2. časť tieto slová

odôv. AA
1. časť „keďže správa organizácie Global Witness z roku 2020 poukazuje 

na to, že v roku 2019 bolo zabitých 212 aktivistov venujúcich sa 
otázkam pôdy a životného prostredia, čo je nárast o 30 % v 
porovnaní s rokom 2018; keďže približne 40 % týchto obetí tvoria 
príslušníci pôvodného obyvateľstva a tradiční vlastníci pôdy“

2. časť „a viac ako dve tretiny vrážd boli spáchané v Latinskej Amerike;“

ods. 9
1. časť Text ako celok okrem slova: „základné“
2. časť toto slovo

ods. 10
1. časť text ako celok okrem slov: „ľudského práva na“
2. časť tieto slová



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 52 PE 693.185

ods. 11
1. časť „podporuje EÚ a jej členské štáty, aby prijali odvážne iniciatívy s 

aktívnou podporou osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva s 
cieľom bojovať proti beztrestnosti páchateľov trestných činov proti 
životnému prostrediu na celosvetovej úrovni“

2. časť „a pripraviť pôdu v rámci Medzinárodného trestného súdu (MTS) na 
nové rokovania medzi stranami s cieľom uznať „ekocídu“ za 
medzinárodný trestný čin podľa Rímskeho štatútu;“

3. časť „vyzýva Komisiu a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby 
vytvorili program na budovanie kapacít vnútroštátnych jurisdikcií 
členských štátov v týchto oblastiach;“

ods. 13
1. časť text ako celok okrem slov: „a klimatická spravodlivosť“
2. časť tieto slová

ods. 28
1. časť „zdôrazňuje skutočnosť, že hoci k útokom a hrozbám dochádza 

všade na svete, osobitný spravodajca OSN pre situáciu obhajcov 
ľudských práv uvádza, že“

2. časť „situácia je obzvlášť dramatická v Latinskej Amerike a Ázii, kde“
3. časť „niektorí medzinárodní investori, spoločnosti a miestne 

samosprávy ignorujú legitímne obavy obyvateľstva; konštatuje, že 
v mnohých prípadoch dochádza ku konfliktom a k porušovaniu 
právnych predpisov v kontexte hospodárskej nerovnosti a 
sociálneho vylúčenia; odsudzuje súdne prenasledovanie a 
kriminalizáciu environmentálnych aktivistov v amazonskom 
regióne, kde sa stupňujú útoky na environmentálnych aktivistov, 
ich zabíjanie a prenasledovanie;“

4. časť „odsudzuje zvýšený počet útokov na environmentálnych aktivistov 
v Hondurase a ich prenasledovanie a nedávne zabitie 
environmentálnych aktivistov v Guapinole; konštatuje, že za 
posledné tri roky bolo zaznamenaných 578 vrážd ochrancov práv 
týkajúcich sa životného prostredia a pôdy a obhajcov práv 
pôvodného obyvateľstva; zdôrazňuje, že Filipíny sú stále na 
popredných miestach v zozname krajín, v ktorých je postavenie 
obhajcu environmentálnych práv najnebezpečnejšie; “

5. časť „opakuje svoju výzvu Komisii, aby vzhľadom na závažnosť 
porušovania ľudských práv v krajine a absenciu akéhokoľvek 
podstatného zlepšenia alebo ochoty spolupracovať zo strany 
filipínskych orgánov začala postup, ktorý by mohol viesť k 
dočasnému zrušeniu preferencií v rámci všeobecného systému 
preferencií plus (VSP+);“

ods. 34
1. časť text ako celok okrem slov: „je formou slobody prejavu a práva na 

informácie“
2. časť tieto slová
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ods. 36
1. časť „vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť diferencovaným 

potrebám ochrany obhajkýň ľudských práv, pričom uznáva ich 
úlohu ako mocných činiteliek zmien, najmä pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu podporovať 
budovanie kapacít a úlohu žien ako vychovávateliek a 
propagátoriek v oblasti zmien a zaistiť primerané financovanie 
týchto organizácií; pripomína, ako často sa ženy – vodkyne komunít 
a environmentálne aktivistky – stávajú obeťami represií či dokonca 
vrážd, ako v prípade odvážnych aktivistiek nominovaných a 
vybraných na Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za 
slobodu myslenia“

2. časť „, ktorými sú konkrétne Marielle Franco z Brazílie, zavraždená v 
roku 2018, a Berta Cáceres z Hondurasu, zavraždená v roku 2016;“

ods. 43
1. časť „pripomína, že v súlade s Deklaráciou OSN o ochrancoch ľudských 

práv musia štáty chrániť obhajcov biodiverzity ako ochrancov 
ľudských práv; vyjadruje spokojnosť s koncepciou medzinárodných 
zmlúv, ako je dohoda z Escazú“

2. časť „, ktorá je kľúčovým nástrojom pre Latinskú Ameriku a Karibik – 
regiónu s najväčším počtom zaznamenaných vrážd obhajcov 
environmentálnych ľudských práv;“

30. Európske stredisko výskumu a kompetencií pre kybernetickú 
bezpečnosť ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania

31. Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti 
„Fiscalis“ na obdobie 2021 – 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania
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32. Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou 
nástrojov politiky súdržnosti

Správa: Daniel Buda (A9-0061/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia (text 
ako celok)

HPM + 633, 16, 45

33. Vplyv pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: 
mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie 
potrieb trhu práce a zručností

Správa: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny 
návrh uznesenia

1 ID HPM - 83, 598, 13

HPČ

1/HPM + 628, 50, 18

ods. 16 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 401, 196, 99

HPČ

1/HPM + 554, 99, 43

ods. 27 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 615, 24, 56

HPČ

1/HPM + 539, 83, 73

ods. 41 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 353, 328, 15

HPČ

1/HPM + 550, 72, 74

odôv. D ods. pôvodný 
text

2/HPM + 423, 157, 114
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 516, 79, 99

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 16
1. časť text ako celok okrem slov: „žiada Komisiu, aby zaviedla 

jednoznačné kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele, najmä v 
rámci európskeho semestra a zverejňovania odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, s cieľom zaistiť sledovanie vykonávania a 
dodržiavania regulácie v oblasti voľného pohybu pracovníkov;“

2. časť tieto slová

ods. 27
1. časť „vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila nový strategický rámec 

v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie po 
roku 2020 a zaviazala sa k odstráneniu úmrtí súvisiacich s prácou 
do roku 2030; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy 
smernice o pracovnom strese a muskuloskeletálnych poruchách a 
smernice o duševnej pohode na pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia s cieľom chrániť všetkých pracovníkov na 
pracovisku;“

2. časť „okrem toho vyzýva Komisiu, aby predložila ambicióznejšiu revíziu 
smernice o karcinogénoch a mutagénoch a aby do smernice o 
vystavení účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci zahrnula 
limitné hodnoty pre najmenej 50 látok; žiada, aby sa do smernice 
zahrnuli látky so škodlivými účinkami na reprodukčný systém;“

ods. 41
1. časť Text ako celok okrem slova: „legislatívny“
2. časť toto slovo

odôv. D
1. časť „keďže voľný pohyb pracovníkov a služieb by mal byť v súlade so 

zásadami zakotvenými v Európskom pilieri sociálnych práv;“
2. časť „keďže záväzok Únie týkajúci sa Agendy 2030 OSN a cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja, Európskej zelenej dohody a stratégie rodovej 
rovnosti vrátane ochrany a podpory spravodlivých miezd, rodovej 
rovnosti a dôstojných pracovných podmienok a podmienok 
zamestnávania sa musí začleniť do všetkých politík vnútorného 
trhu, čím sa náležite zohľadnia sociálne a environmentálne 
aspekty;“
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34. Urýchlenie pokroku a riešenie nerovností s cieľom vykoreniť 
do roku 2030 AIDS ako hrozbu pre verejné zdravie

Návrh uznesenia: B9-0263/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0263/2021
(výbor DEVE)

HPČ

1/HPM + 580, 24, 91

2/HPM + 516, 94, 62

3/HPM + 652, 25, 19

4/HPM + 527, 68, 79

ods. 7 ods. pôvodný 
text

5/HPM + 560, 22, 92

HPČ

1/HPM + 668, 13, 14

2/HPM + 504, 85, 106

ods. 8 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 668, 14, 12

HPČ

1/HPM + 629, 25, 42

2/HPM + 591, 58, 25

3/HPM + 533, 98, 62

4/HPM + 650, 27, 19

5/HPM + 581, 26, 89

6/HPM + 515, 95, 61

7/HPM + 617, 16, 63

8/HPM + 541, 68, 87

ods. 9 ods. pôvodný 
text

9/HPM + 655, 16, 25



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 57 PE 693.185

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 14 2 The Left HPM + 293, 284, 119

HPČ

1/HPM + 672, 15, 9

ods. 17 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 530, 102, 42

HPČ

1/HPM + 623, 14, 59

2/HPM + 585, 5, 106

ods. 21 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 644, 29, 22

ods. 22 1 PPE HPM - 312, 349, 35

HPČ

1/HPM + 624, 57, 15

odôv. G ods. pôvodný 
text

2/HPM + 524, 107, 65

HPČ

1/HPM + 629, 39, 27

odôv. J ods. pôvodný 
text

2/HPM + 499, 112, 84

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 468, 63, 162

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 7

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 7
1. časť „požaduje, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Komisia 

a členské štáty využili vykonávanie akčného plánu EÚ pre ľudské 
práva a akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III na riešenie príčin 
porušovania ľudských práv a uplatňovania rodových rozdielov, 
ktoré súvisia s HIV/AIDS, tým, že budú uprednostňovať boj proti 
stigmatizovaniu a diskriminácii, sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu, kriminalizácii vzťahov medzi osobami 
rovnakého pohlavia a iným trestným a diskriminačným zákonom 
a politikám s cieľom prispieť k všeobecnému prístupu 
k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam“ okrem slov: „a 
právam“

2. časť „a právam“
3. časť „ku kvalitnému vzdelávaniu“
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4. časť „vrátane“ a „komplexnej“
5. časť „sexuálnej výchovy“ a „, spravodlivému a cenovo dostupnému 

prístupu k zdravotnej starostlivosti, prístupu na trh práce a účasti 
postihnutých komunít na všetkých oblastiach verejného života;“

ods. 8
1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s partnerskými 

krajinami“
2. časť „na zavedení povinnej komplexnej sexuálnej výchovy do svojich 

národných vzdelávacích plánov s cieľom“
3. časť „zabrániť šíreniu AIDS a iných sexuálne prenosných infekcií, najmä 

v krajinách s najvyššími mierami nákazy;“

ods. 21
1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali investície do 

zberu údajov v reálnom čase a do rozsiahlej databázy cenovo 
dostupných a prístupných, rodovo citlivých diagnostických 
a terapeutických potenciálnych vakcinačných látok proti HIV 
a iným infekčným ochoreniam súvisiacim s chudobou 
a zanedbávaným infekčným ochoreniam a aby posilnili regionálne 
a medziregionálne kapacity a spoluprácu v oblasti vedy, výskumu 
a inovácií; naliehavo žiada EÚ, aby ponúkla osobitnú podporu 
rozvojovým krajinám, najmä“

2. časť „rozvojovým krajinám, najmä najmenej rozvinutým krajinám, pri 
účinnom využívaní pružností stanovených v Dohode TRIPS na 
ochranu verejného zdravia, predovšetkým pokiaľ ide o nútené 
licencie a paralelný dovoz, a“

3. časť „aby optimalizovala využívanie mechanizmov dobrovoľných licencií 
a výmeny technológií na splnenie cieľov v oblasti verejného zdravia 
tým, že bude trvať na tom, aby nadnárodné farmaceutické 
spoločnosti zahrnuli do takýchto mechanizmov rozvojové krajiny so 
stredne vysokými príjmami a ponúkali v týchto krajinách cenovo 
dostupnú liečbu HIV; v širšom kontexte vyzýva, aby sa výdavky na 
výskum a vývoj oddelili od ceny liekov napríklad prostredníctvom 
združovania patentov, prieskumu otvorených zdrojov, využívania 
grantov a dotácií s cieľom zabezpečiť nepretržitú prístupnosť, 
cenovú dostupnosť a dostupnosť liečby a prístup k nej pre 
všetkých, ktorí ju potrebujú;“

odôv. G
1. časť text ako celok okrem slov: „a službám“
2. časť tieto slová
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odôv. J
1. časť text ako celok okrem slov: „povinná komplexná“
2. časť tieto slová

ECR, PPE:
ods. 9
1. časť „pripomína, že zdravie je nevyhnutnou podmienkou ľudského 

rozvoja; požaduje, aby Komisia stanovila zdravie ako prioritu 
v rámci stratégie Afriky a EÚ, čo znamená mobilizáciu dodatočných 
verejných finančných prostriedkov na zabezpečenie všeobecne 
dostupnej zdravotnej starostlivosti, ako aj na“

2. časť „sexuálne a reprodukčné zdravie a práva“ okrem slov: „a práva “
3. časť tieto slová
4. časť „HIV, tuberkulózu a maláriu, a zameranie sa na globálny výskum 

a vývoj v oblasti zdravia, zintenzívnenie spolupráce medzi EÚ 
a Afrikou na výskume a inováciách v oblasti zdravia a spoločné 
zvyšovanie africkej a európskej výrobnej kapacity, pokiaľ ide 
o zdravotnícke výrobky, vybavenie a lieky; zdôrazňuje, že 
rozvojová pomoc by sa mala primárne použiť na zavedenie 
horizontálneho systému všeobecne dostupnej zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom holistického prístupu založeného na 
právach, ktorý prináša úplné riešenie viacrozmernej povahy 
zdravia“

5. časť „(s úzkymi väzbami na rod, potravinovú bezpečnosť a výživu, vodu 
a hygienu, vzdelávanie a chudobu) v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“; žiada najmä podporu investícií do integrovaných práv 
v oblasti HIV a sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“ okrem 
slov: „a práv“

6. časť tieto slová
7. časť „so zameraním na ženy a dievčatá, osoby poskytujúce sexuálne 

služby,“
8. časť „transrodové osoby,“
9. časť „ľudí, ktorí užívajú drogy injekčne, ľudí vo väzniciach a iné 

zraniteľné skupiny;“

ods. 17
1. časť „vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi 

a partnermi s cieľom podporiť služby reagujúce na potreby 
kľúčových a iných prioritných skupín obyvateľstva, ktoré čelia 
špecifickým výzvam, pokiaľ ide o prístup k službám súvisiacim 
s HIV,“

2. časť „a to aj tým, že bude mladým ľuďom poskytovať služby v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré sú pre nich 
prispôsobené;“

35. Vojnoví zajatci po najnovšom konflikte medzi Arménskom a 
Azerbajdžanom

Návrhy uznesení: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, 
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B9-0281/2021, B9-0288/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0277/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, poslanci)

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 607, 27, 54

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0277/2021 The Left HPM ↓

B9-0278/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0279/2021 S&D HPM ↓

B9-0280/2021 ECR HPM ↓

B9-0281/2021 Renew HPM ↓

B9-0288/2021 PPE HPM ↓

Iné
François-Xavier Bellamy a Ivan Štefanec (skupina PPE) takisto podporili návrh 
uznesenia B9-0288/2021 a spoločný návrh uznesenia RC-B9-0277/2021.
Charlie Weimers (skupina ECR) tiež podporil návrh uznesenia B9-0280/2021.

36. Situácia na Haiti

Návrhy uznesení: B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, 
B9-0286/2021, B9-0287/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0282/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

ods. 16 ods. pôvodný 
text

HPM + 538, 99, 56

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 639, 23, 31

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0282/2021 The Left HPM ↓

B9-0283/2021 Verts/ALE HPM ↓
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

B9-0284/2021 S&D HPM ↓

B9-0285/2021 Renew HPM ↓

B9-0286/2021 ECR HPM ↓

B9-0287/2021 PPE HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: ods. 16

Iné
Ivan Štefanec (skupina PPE) tiež podporil návrh uznesenia B9-0287/2021 a 
spoločný návrh uznesenia RC-B9-0282/2021.

37. Situácia v Čade

Návrhy uznesení: B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, 
B9-0293/2021, B9-0294/2021, B9-0295/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0290/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

ods. 1 8 ID HPM - 81, 591, 17

1 The Left HPM - 127, 547, 19ods. 2

9 ID HPM - 105, 532, 53
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 6 2 The Left HPM - 61, 627, 5

ods. 8 3 The Left HPM - 119, 557, 17

ods. 9 4 The Left HPM - 124, 543, 26

od odseku 9 5 The Left HPM - 118, 550, 25

ods. 10 10 ID HPM - 92, 550, 49

od odseku 11 11 ID HPM - 302, 366, 10

ods. 12 7 PPE HPM + 423, 260, 10

ods. 14 6 The Left HPM - 164, 489, 40

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 635, 27, 31

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0289/2021 The Left HPM ↓

B9-0290/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0291/2021 ID HPM ↓

B9-0292/2021 S&D HPM ↓

B9-0293/2021 Renew HPM ↓

B9-0294/2021 ECR HPM ↓

B9-0295/2021 PPE HPM ↓

Iné
Ivan Štefanec (skupina PPE) tiež podporil návrh uznesenia B9-0295/2021 a 
spoločný návrh uznesenia RC-B9-0290/2021. György Hölvényi (skupina PPE) 
tiež podporil spoločný návrh uznesenia RC-B9-0290/2021.
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38. Životné prostredie: Aarhuský dohovor ***I

Správa: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – 

hlasovanie v 
blokoch

1-4
6-9

11-22
25-26
28-30
32-35

výbor HPM + 554, 105, 34

HPČ

1/HPM + 552, 126, 14

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

24 výbor

2/HPM + 505, 174, 13

Pozmeňujúce návrhy k nariadeniu (ES) č. 1367/2006

23 výbor HPM + 567, 92, 33Článok 2 ods. 1 
písm. g

40 ECR HPM ↓

článok 4 ods.2 od 
písm. a

46 Verts/ALE HPM - 145, 521, 27

čl. 4 ods. 2 písm. 
b

45 Verts/ALE HPM - 160, 503, 30

38V ID HPM - 130, 557, 4článok 10 ods. 1 
pododsek 2

27 výbor HPM + 551, 132, 10

čl. 10 ods. 2 42 ECR HPM - 153, 536, 4

čl. 11 ods. 1 39 ID HPM - 143, 545, 3

41 ECR HPM - 154, 536, 3od článku 11

31 výbor HPM + 628, 61, 4

PN k odôvodneniam

43 Verts/ALE HPM - 138, 509, 46od odôvodnenia 4

5 výbor HPM + 561, 127, 5
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

odôv. 8 36V ID HPM - 130, 557, 4

37 ID HPM - 131, 552, 8odôv. 10

10 výbor HPM + 633, 50, 10

od odôvodnenia 
12

47 Verts/ALE HPM - 152, 485, 56

Návrh Komisie HPM + 553, 62, 78

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
PN 24
1. časť V článku 2 sa odsek 2 mení takto: „2. Správne akty a správna 

nečinnosť nezahŕňajú nečinnosť ani opatrenia prijaté inštitúciou 
alebo orgánom Spoločenstva, ak koná ako orgán správneho 
preskúmavania podľa: a) článkov 81 a 82 zmluvy [články 101 a 
102 ZFEÚ] (vrátane pravidiel o fúziách); b) článkov 226 a 228 
zmluvy [články 258 a 260 ZFEÚ] (konania o porušení); c) 
článku 195 zmluvy [článok 258 ZFEÚ] (konania ombudsmana); d) 
článku 280 zmluvy [článok 325 ZFEÚ] (konania ombudsmana); da) 
článkov 86 a 87 [články 106 a 107 ZFEÚ] (pravidlá hospodárskej 
súťaže)“

2. časť „do...[18 mesiacov po prijatí tohto nariadenia]. db) Najneskôr... [18 
mesiacov od dátumu prijatia tohto nariadenia] Komisia prijme 
usmernenia na uľahčenie posudzovania zlučiteľnosti štátnej 
pomoci s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie 
týkajúcich sa životného prostredia vrátane informácií, ktoré majú 
členské štáty predložiť Komisii pri oznamovaní štátnej pomoci. “

Iné
Pozmeňujúci návrh 44 bol zrušený.

39. Odvetné čínske sankcie proti subjektom EÚ a poslancom 
Európskeho parlamentu a národných parlamentov

Návrhy uznesení: B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, 
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B9-0274/2021, B9-0275/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0269/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po odsek 1 4 The Left HPM - 65, 612, 13

ods. 1 15 The Left HPM - 31, 621, 37

5 The Left HPM - 27, 613, 50

6 The Left HPM - 27, 632, 31

7 The Left HPM - 26, 625, 39

od odseku 1

8 The Left HPM - 69, 608, 13

9 The Left HPM - 42, 635, 13

16 The Left HPM - 32, 628, 30

od odseku 2

17 The Left HPM - 34, 612, 44

od odseku 4 18 The Left HPM - 69, 606, 15

ods. 11 19 The Left HPM - 35, 621, 34

od odseku 11 10 The Left HPM - 107, 494, 89

ods. 12 20 The Left HPM - 37, 626, 27

ods. 16 21V The Left HPM - 80, 606, 4

ods. 17 22 The Left HPM - 34, 614, 42

od odôvodnenia B 1 The Left HPM - 23, 623, 44

2 The Left HPM - 15, 629, 45od odôvodnenia C

3 The Left HPM - 27, 619, 44

odôv. G 11 The Left HPM - 38, 608, 44

od odôvodnenia G 12 The Left HPM - 23, 644, 23

13 The Left HPM - 24, 626, 40odôv. H

14 The Left HPM - 33, 619, 38

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 599, 30, 58
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0269/2021 S&D HPM ↓

B9-0270/2021 The Left HPM ↓

B9-0271/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0273/2021 Renew HPM ↓

B9-0274/2021 ECR HPM ↓

B9-0275/2021 PPE HPM ↓

Iné
Marco Campomenosi, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi a Marco Zanni 
(skupina ID) takisto podporili spoločný návrh uznesenia RC-B9-0269/2021.

40. Komisár pre ochranu údajov/Facebook Ireland Limited, 
Maximillian Schrems (Schrems II) - vec C-311/18

Návrhy uznesení: B9-0267/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0267/2021
(výbor LIBE)

1 PPE HPM - 291, 383, 19

HPČ

1/HPM + 559, 24, 110

ods. 4

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 382, 299, 12

HPČ

1/HPM + 587, 52, 54

2/HPM + 378, 270, 45

ods. 19 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 667, 1, 25
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 20 ods. pôvodný 
text

HPM + 387, 293, 13

ods. 30 ods. pôvodný 
text

HPM + 589, 45, 59

HPČ

1/HPM + 556, 36, 101

ods. 31 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 562, 45, 86

odôv. A ods. pôvodný 
text

HPM + 624, 52, 17

odôv. E ods. pôvodný 
text

HPM + 480, 183, 30

odôv. L ods. pôvodný 
text

HPM + 600, 46, 47

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 541, 1, 151

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 20
The Left: ods. 30 odôvodnenia A, E, L
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 4
1. časť „je sklamaný, že írska komisárka pre ochranu údajov (DPC) začala 

konanie proti Maximilianovi Schremsovi a Facebooku na írskom 
najvyššom súde namiesto toho, aby prijala rozhodnutie v rámci 
svojich právomocí podľa článku 4 rozhodnutia 2010/87/EÚ a článku 
58 všeobecného nariadenia o ochrane údajov; pripomína, že írska 
komisárka pre ochranu údajov využila právny postup, ktorý 
orgánom pre ochranu údajov umožňuje upozorniť vnútroštátneho 
sudcu na obavy v súvislosti s platnosťou vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie s cieľom podať na Súdny dvor návrh na 
začatie prejudiciálneho konania; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že írska komisárka pre ochranu údajov, ktorá je hlavným 
orgánom pre tieto prípady, stále nerozhodla o viacerých 
sťažnostiach proti porušovaniu všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, ktoré boli podané 25. mája 2018, teda v deň, keď sa začalo 
uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ale ani o iných 
sťažnostiach organizácii pôsobiacich v oblasti ochrany súkromia a 
skupín spotrebiteľov; je znepokojený tým, že írska komisárka pre 
ochranu údajov vykladá „bezodkladne“ v článku 60 ods. 3 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov – v rozpore so zámerom 
zákonodarcov – ako dlhšie ako niekoľko mesiacov; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že dozorné orgány neprijali aktívne 
opatrenia podľa článkov 61 a 66 všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov s cieľom prinútiť írsku komisárku pre ochranu 
údajov, aby si plnila svoje povinnosti podľa všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;“

2. časť „je tiež znepokojený nedostatkom špecialistov technikov 
pracujúcich pre írsku komisárku pre ochranu údajov a tým, že 
využívajú zastarané systémy; je znepokojený dôsledkami 
neúspešnej snahy írskej komisárky pre ochranu údajov presunúť 
náklady na súdne konanie na obžalovaného, čo by malo výrazný 
odstrašujúci účinok; vyzýva Komisiu, aby začala konanie 
o nesplnení povinnosti proti Írsku za neprimerané presadzovanie 
GDPR;“
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ods. 19
1. časť „odsudzuje skutočnosť, že napriek početným výzvam, ktoré 

Parlament adresoval Komisii vo svojich uzneseniach z rokov 2016, 
2017 a 2018, aby prijala všetky potrebné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby štít na ochranu osobných údajov bol v 
plnom súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a 
Chartou EÚ, Komisia nekonala v súlade s článkom 45 ods. 5 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov;“

2. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia ignorovala výzvy 
Parlamentu na pozastavenie štítu na ochranu osobných údajov, 
kým orgány USA nesplnia jej podmienky, čo zdôraznilo riziko 
zrušenia platnosti štítu na ochranu osobných údajov Súdnym 
dvorom Európskej únie;“

3. časť „pripomína, že pracovná skupina zriadená podľa článku 29 a EDPB 
opakovane upozornili na problémy s fungovaním štítu na ochranu 
osobných údajov;“

The Left:
ods. 31
1. časť „vyzýva Komisiu, aby neprijímala žiadne nové rozhodnutie o 

primeranosti vo vzťahu k USA, pokiaľ sa nezavedú zmysluplné 
reformy, najmä na účely národnej bezpečnosti a spravodajstva, 
ktoré možno dosiahnuť jasnou, právne udržateľnou, vykonateľnou 
a nediskriminačnou reformou zákonov a postupov USA; v tejto 
súvislosti opätovne zdôrazňuje význam pevných záruk v oblasti 
prístupu orgánov verejnej moci k osobným údajom;“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby zaviedla do praxe svoje „geopolitické 
ambície“ na presadzovanie takej ochrany údajov v USA a iných 
tretích krajinách, ktorá je v zásade rovnocenná ochrane v EÚ;“

41. Právo Parlamentu na informácie o prebiehajúcom hodnotení 
národných plánov obnovy a odolnosti

Návrh uznesenia: B9-0276/2021

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0276/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Návrh uznesenia (text 
ako celok)

HPM + 602, 35, 56



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 70 PE 693.185

Iné
Alexandra Geese (skupina Verts/ALE) tiež podporila návrh uznesenia 
B9-0276/2021.

42. Agentúra Európskej únie pre základné práva: predbežná 
správa

Predbežná správa: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 3 4 ECR HPM - 152, 528, 14

ods. 4 bod iii 1
2V

The Left HPM - 49, 635, 9

ods. 4 bod iii od 
pododseku 2

5 ECR HPM - 109, 560, 25

odôv. A 3 ECR HPM - 149, 532, 13

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 529,145,17

43. Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí

Správa: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 536, 121, 36
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44. Nové spôsoby legálnej migrácie pracovných síl

Správa: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Predmet PN 
č.

Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny návrh 
uznesenia

1 ID HPM - 141, 534, 15

Návrh uznesenia (výbor LIBE)
(text ako celok)

HPM + 495, 163, 32

45. Digitálna budúcnosť Európy: digitálny jednotný trh a 
používanie umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

Správa: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 674, 16, 4

ods. 9 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 546, 120, 28

HPČ

1/HPM + 676, 10, 8

ods. 11 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 544, 144, 6

HPČ

1/HPM + 667, 21, 6

ods. 12 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 381, 309, 4

HPČ

1/HPM + 677, 8, 9

ods. 26 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 512, 176, 6

HPČ

1/HPM + 673, 14, 7

ods. 35 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 638, 50, 5



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_SK.docx 72 PE 693.185

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 39 2 The Left HPM - 317, 367, 10

od odseku 52 3 The Left HPM - 226, 409, 59

HPČ

1/HPM + 676, 7, 11

ods. 54 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 388, 276, 30

ods. 62 4 The Left HPM - 87, 559, 48

HPČ

1/HPM + 665, 19, 10

ods. 70 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 487, 118, 89

od citácie 31 1 The Left HPM - 283, 334, 77

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 571, 17, 105

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods. 9
1. časť Text ako celok okrem slova: „konkurencieschopný“
2. časť toto slovo

ods. 11
1. časť text ako celok okrem slov: „ tam, kde je to relevantné,“ a „v 

závislosti od rôznych situácií alebo kontextu,“
2. časť tieto slová

ods. 70
1. časť text ako celok okrem slov: „obsahovať aj kapitolu venovanú 

bezpečnosti a ochrane údajov používateľov a spotrebiteľov, aby“ 
2. časť tieto slová

The Left:
ods. 12
1. časť text ako celok okrem slov: „odstránila všetky existujúce 

neopodstatnené prekážky a zbytočné administratívne požiadavky,“ 
2. časť tieto slová

ods. 26
1. časť text ako celok okrem slov: „prípadne“
2. časť tieto slová
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ods. 35
1. časť text ako celok okrem slov: „bezpečnosť, bezpečnosť,“
2. časť tieto slová

ods. 54
1. časť text ako celok okrem slov: „(v prípade potreby)“
2. časť tieto slová

Iné
Emmanuel Maurel (skupina The Left) takisto podporil pozmeňujúci návrh č. 3.

46. Primeraná ochrana osobných údajov zo strany Spojeného 
kráľovstva

Návrhy uznesení: B9-0268/2021, B9-0272/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0268/2021
(PPE, ECR)

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

PPE, ECR HPM - 335, 350, 8

Návrh uznesenia B9-0272/2021
(výbor LIBE)

ods. 1 10 PPE HPM - 334, 353, 7

ods. 2 11 PPE HPM - 322, 369, 3

od odseku 2 12 PPE HPM - 338, 351, 5

ods. 3 13 PPE HPM - 339, 345, 10

14 PPE HPM - 335, 349, 10ods. 5

ods. pôvodný 
text

HPM + 355, 326, 13

15 PPE HPM - 327, 360, 7ods. 6

ods. pôvodný 
text

HPM + 363, 322, 9
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 7 16 PPE HPM - 326, 358, 10

ods. 9 17 PPE HPM + 330, 324, 40

ods. 10 18 PPE HPM - 332, 348, 14

HPČ

1/HPM + 541, 93, 60

2/HPM + 353, 331, 10

ods. 11 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 603, 85, 6

ods. 12 19 PPE HPM - 300, 357, 37

ods. 14 20 PPE HPM + 337, 320, 37

ods. 16 ods. pôvodný 
text

HPM + 365, 286, 43

HPČ

1/HPM + 584, 102, 8

2/HPM + 355, 263, 76

ods. 18 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 679, 7, 8

21 PPE HPM - 338, 349, 7ods. 19

ods. pôvodný 
text

HPM + 355, 321, 18

22 PPE HPM - 321, 355, 18

HPČ

1/HPM + 535, 122, 37

ods. 20

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 355, 295, 44

HPČ

1/HPM + 586, 72, 36

ods. 21 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 364, 317, 13
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 22 ods. pôvodný 
text

HPM + 359, 316, 19

23 PPE HPM - 331, 352, 11ods. 23

ods. pôvodný 
text

HPM + 353, 329, 12

ods. 25 24 PPE HPM - 327, 350, 17

25 PPE HPM + 336, 320, 38

HPČ

1/HPM ↓

2/HPM ↓

ods. 29

ods. pôvodný 
text

3/HPM ↓

ods. 31 26 PPE HPM + 332, 327, 35

ods. 32 27 PPE HPM - 328, 330, 36

ods. 33 28 PPE HPM - 309, 352, 33

29 PPE HPM - 323, 350, 20od odseku 33

30 PPE HPM + 318, 314, 61

31 PPE HPM - 335, 348, 10ods. 34

ods. pôvodný 
text

HPM + 344, 337, 12

32 PPE HPM - 336, 342, 15ods. 35

ods. pôvodný 
text

HPM + 349, 334, 10
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 36 ods. pôvodný 
text

HPM + 338, 335, 20

ods. 37 ods. pôvodný 
text

HPM + 355, 327, 11

ods. 40 33 PPE HPM - 315, 363, 15

Citácia 1 1 PPE HPM + 549, 135, 9

Citácia 21 2 PPE HPM + 662, 22, 8

Citácia 22 ods. pôvodný 
text

HPM + 367, 315, 10

odôv. A 3 PPE HPM + 407, 279, 6

4 PPE HPM + 556, 90, 46

5 PPE HPM + 388, 297, 7

od odôvodnenia B

6 PPE HPM + 599, 88, 5

7 PPE HPM - 335, 346, 11odôv. C

ods. pôvodný 
text

HPM + 349, 333, 10

HPČ

1/HPM + 349, 326, 17

odôv. D ods. pôvodný 
text

2/HPM + 608, 8, 76

odôv. G ods. pôvodný 
text

HPM + 355, 321, 16

8 PPE HPM + 458, 195, 39od odôvodnenia G

9 PPE HPM + 346, 334, 12

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 344, 311, 28

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: odseky 5, 16, 22, 23, 34, 35, 36; odôv. G
PPE: odseky 6, 16, 19, 34, 36, 37; citácia 22; odôv. C
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 11
1. časť „opakuje svoje vážne znepokojenie nad výnimkou z práv 

dotknutých osôb v rámci imigračnej politiky Spojeného kráľovstva;“
2. časť „opakuje svoje stanovisko, že pred vydaním právoplatného 

rozhodnutia o primeranosti je potrebné zmeniť výnimku týkajúcu sa 
spracúvania osobných údajov na imigračné účely v rámci zákona 
Spojeného kráľovstva o ochrane údajov, ako to opakovane vyjadril 
aj vo svojom uznesení z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na 
rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej 
Británie a Severného Írska a v stanovisku Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci z 5. februára 2021;“

3. časť „vyzýva Komisiu, aby sa snažila o zrušenie imigračnej výnimky 
alebo aby zabezpečila jej reformu tak, aby výnimka a jej používanie 
poskytovali dotknutým osobám dostatočné záruky a neporušovali 
normy, ktorých splnenie sa od tretej krajiny očakáva;“

ods. 18
1. časť „rozhodne zdôrazňuje, že v zákone o vystúpení z Európskej únie z 

roku 2018 sa stanovuje, že judikatúra Súdneho dvora Európskej 
únie vytvorená pred koncom prechodného obdobia sa stane 
„ponechaným právom Únie“ a bude teda pre Spojené kráľovstvo 
právne záväzná; poukazuje na to, že Spojené kráľovstvo je pri 
posudzovaní primeranosti iných tretích krajín viazané zásadami a 
podmienkami vymedzenými v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ vo 
veci Schrems I a Schrems II;“

2. časť „vyjadruje znepokojenie nad tým, že súdy Spojeného kráľovstva už 
však nebudú uplatňovať chartu;“

3. časť „poukazuje na to, že Spojené kráľovstvo už nepatrí do jurisdikcie 
Súdneho dvora EÚ, ktorý je najvyššou inštanciou, ktorá môže 
vykladať chartu;“

ods. 20
1. časť „vyjadruje znepokojenie nad tým, že Spojené kráľovstvo si udelilo 

právo vyhlásiť, že iné tretie krajiny alebo územia poskytujú 
primeranú ochranu údajov, a to bez ohľadu na to, či EÚ dotknutej 
tretej krajine alebo územiu priznala status poskytovania takejto 
ochrany; pripomína, že Spojené kráľovstvo už vyhlásilo, že 
Gibraltár takúto ochranu poskytuje, hoci EÚ tak neurobila;“

2. časť „vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že štatút primeranosti pre 
Spojené kráľovstvo by preto viedol k obchádzaniu pravidiel EÚ 
upravujúcich prenosy do krajín alebo na územia, ktoré sa podľa 
práva EÚ nepovažujú za primerané;“
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ods. 21
1. časť „berie na vedomie, že Spojené kráľovstvo 1. februára 2021 zaslalo 

žiadosť o pristúpenie ku komplexnej a progresívnej dohode o 
transpacifickom partnerstve (CPTTP) najmä s cieľom „využívať 
moderné pravidlá digitálneho obchodu, ktoré umožňujú voľný tok 
údajov medzi členmi, odstraňujú zbytočné prekážky pre podniky 
[atď.]“; so znepokojením konštatuje, že na osem z 11 členov CPTTP 
sa nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti zo strany EÚ;“

2. časť „vyjadruje veľké znepokojenie nad potenciálnymi následnými 
prenosmi osobných údajov občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ do 
týchto krajín, ak sa Spojenému kráľovstvu udelí rozhodnutie o 
primeranosti;“

ECR, PPE:
ods. 29
1. časť „pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. 

februára 2020 zdôraznil, že „Spojené kráľovstvo nemôže mať 
priamy prístup k údajom z informačných systémov EÚ ani sa 
zúčastňovať na riadiacich štruktúrach agentúr EÚ v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pričom akákoľvek výmena 
informácií vrátane osobných údajov so Spojeným kráľovstvom by 
mala podliehať prísnym zárukám, podmienkam auditu a dohľadu 
vrátane rovnakej úrovne ochrany osobných údajov, akú poskytuje 
právo EÚ“; vyjadruje znepokojenie nad zistenými nedostatkami a 
porušovaním týkajúcimi sa spôsobu, akým Spojené kráľovstvo 
vykonávalo právne predpisy v oblasti ochrany údajov v čase, keď 
bolo stále členom EÚ;“

2. časť „pripomína, že Spojené kráľovstvo zaznamenávalo a uchovávalo 
nelegálnu kópiu Schengenského informačného systému; poukazuje 
na to, že hoci už Spojené kráľovstvo nemá prístup k 
Schengenskému informačnému systému, tieto porušenia svedčia o 
tom, že orgánom Spojeného kráľovstva sa nemali zveriť údaje 
občanov EÚ, kým bola táto krajina stále členským štátom;“

3. časť „vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že Komisia nesplnila svoju 
úlohu strážkyne zmlúv a nevyvinula na Spojené kráľovstvo 
dostatočný tlak, aby tieto problémy urýchlene, včas a náležite 
vyriešilo a preukázalo tak, že ho možno poveriť spracúvaním 
osobných údajov na účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu 
trestných sankcií; vyjadruje preto znepokojenie nad výmenou 
údajov s orgánmi presadzovania práva Spojeného kráľovstva a 
zachovaním prístupu Spojeného kráľovstva k databázam orgánov 
presadzovania práva EÚ;“
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odôv. D
1. časť „keďže niektoré aspekty práva a/alebo praxe Spojeného kráľovstva 

Komisia nezohľadnila, čo viedlo k vypracovaniu návrhov 
vykonávacích rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s právom EÚ;“

2. časť „keďže v článku 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa 
uvádza, že „pri posudzovaní primeranosti úrovne ochrany 
zohľadňuje Komisia najmä [...] príslušné právne predpisy, a to 
všeobecné aj odvetvové, vrátane predpisov týkajúcich sa verejnej 
bezpečnosti, obrany, národnej bezpečnosti a trestného práva a 
prístupu orgánov verejnej moci k osobným údajom, ako aj 
vykonávanie takýchto právnych predpisov, pravidiel ochrany 
údajov, profesijných pravidiel a bezpečnostných opatrení vrátane 
pravidiel pre následný prenos osobných údajov do ďalšej tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ktoré sa v danej tretej 
krajine alebo medzinárodnej organizácii dodržiavajú, judikatúra“, a 
že „medzinárodné záväzky, ktoré dotknutá tretia krajina alebo 
medzinárodná organizácia prevzala, alebo iné záväzky vyplývajúce 
z právne záväzných dohovorov alebo nástrojov, ako aj z jej účasti 
na viacstranných alebo regionálnych systémoch, najmä vo vzťahu k 
ochrane osobných údajov“, čo zahŕňa aj medzinárodné dohody v 
iných oblastiach, ktorých súčasťou je prístup k údajom alebo 
výmena informácií, a preto je nevyhnutné vykonať posúdenie 
takýchto medzinárodných dohôd;“


