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PRÍLOHA
VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+ prijatý
- zamietnutý
↓ prepadol
VS vzatý späť
HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)
EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)
HPČ hlasovanie po častiach
OH oddelené hlasovanie
PN pozmeňujúci návrh
KPN kompromisný pozmeňujúci návrh
ZČ zodpovedajúca časť
V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia
= zhodné pozmeňujúce návrhy
ods. odsek
čl. článok
odôv. odôvodnenie
NU návrh uznesenia
SNU spoločný návrh uznesenia
1/20 nízka prahová hodnota (1/20 poslancov)
1/10 stredná prahová hodnota (1/10 poslancov)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, 
Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, 
rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej 
podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku 2021 – 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania

2. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond 
2021 – 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania

3. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná 
spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov 2021 – 
2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania
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4. Ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej 
oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku 
(NAFO) ***I

Správa: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná 
dohoda

18 výbor HPM + 674, 2, 17

5. Cezhraničné platby v Únii (kodifikované znenie) ***I

Správa: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Jediné hlasovanie HPM + 670, 1, 22

6. Pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana

Správa: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 623, 9, 61

7. Dohoda medzi EÚ a Thajskom: 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 ***

Správa: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup schvaľovania HPM + 638, 49, 6

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

Odporúčanie: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup schvaľovania HPM + 685, 3, 5

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

Odporúčanie: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup schvaľovania HPM + 604, 52, 37

10. Výzvy a perspektívy pre odvetvie rybolovu v Čiernom mori

Správa: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Jediné hlasovanie HPM + 598, 3, 92
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11. Úloha rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci EÚ pri 
riešení dôsledkov pandémie COVID-19

Správa: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 443, 40, 209

12. Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I

Správa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh na zamietnutie návrhu Komisie

Zamietnutie 178 ID HPM - 93, 559, 41

Predbežná dohoda

Predbežná 
dohoda

176 výbor HPM + 442, 203, 51

Vyhlásenia 
Komisie

177 výbor HPM + 543, 136, 17

13. Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky *

Správa: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Jediné hlasovanie HPM + 643, 9, 44
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14. Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu 
spravodlivej transformácie ***I

Správa: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná 
dohoda

2 výbor HPM + 635, 35, 21

Spoločné 
vyhlásenie

3 výbor HPM + 625, 39, 27

15. Úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s 
cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití 
antimikrobík ***I

Správa: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – 

hlasovanie v 
blokoch

1-7 výbor HPM + 683, 3, 6

od článku 1 8 =
10 =
11 =

PPE
poslanci
Renew

HPM + 465, 206, 21

Návrh Komisie HPM + 687, 2, 2
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16. Správa Komisie o právnom štáte 2020

Správa: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny návrh 
uznesenia

1 ID HPM - 147, 542, 4

Návrh uznesenia (výbor LIBE)
(text ako celok)

HPM + 509, 152, 28

17. Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia 
žien

Správa: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

1 ECR HPM - 267, 402, 18Alternatívny návrh 
uznesenia

2 PPE HPM - 288, 373, 18

Návrh uznesenia 
(výbor FEMM)

HPČ

1/HPM + 463, 131, 83

ods. 8 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 418, 175, 85

HPČ

1/HPM + 476, 119, 92

ods. 12 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 443, 191, 53
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 13 ods. pôvodný 
text

HPM + 542, 86, 60

ods. 14 ods. pôvodný 
text

HPM + 656, 8, 24

ods. 15 ods. pôvodný 
text

HPM + 621, 29, 38

ods. 17 ods. pôvodný 
text

HPM + 558, 76, 53

ods. 18 ods. pôvodný 
text

HPM + 598, 61, 27

ods. 19 ods. pôvodný 
text

HPM + 416, 143, 117

ods. 21 ods. pôvodný 
text

HPM + 433, 69, 180

ods. 23 ods. pôvodný 
text

HPM + 559, 80, 49

ods. 24 ods. pôvodný 
text

HPM + 591, 17, 79

ods. 25 ods. pôvodný 
text

HPM + 581, 40, 66

ods. 26 ods. pôvodný 
text

HPM + 475, 152, 55

HPČ

1/HPM + 575, 40, 69

ods. 28 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 462, 61, 161
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 30 ods. pôvodný 
text

HPM + 557, 71, 60

ods. 31 § pôvodný 
text

HPM + 553, 94, 40

ods. 32 ods. pôvodný 
text

HPM + 494, 93, 100

HPČ

1/HPM + 496, 111, 80

ods. 33 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 424, 222, 41

HPČ

1/HPM + 419, 220, 48

ods. 34 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 488, 148, 52

HPČ

1/HPM + 415, 242, 31

ods. 35 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 518, 104, 66

HPČ

1/HPM + 577, 54, 56

ods. 36 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 412, 207, 69

ods. 37 ods. pôvodný 
text

HPM + 381, 266, 39

HPČ

1/HPM + 391, 256, 37

ods. 38 ods. pôvodný 
text

2/HPM - 94, 530, 60
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 39 ods. pôvodný 
text

HPM + 453, 133, 93

ods. 40 ods. pôvodný 
text

HPM + 520, 121, 39

ods. 41 ods. pôvodný 
text

HPM + 653, 24, 11

ods. 42 ods. pôvodný 
text

HPM + 518, 101, 69

HPČ

1/HPM + 658, 18, 12

ods. 43 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 636, 29, 23

ods. 45 ods. pôvodný 
text

HPM + 538, 67, 82

ods. 46 ods. pôvodný 
text

HPM + 543, 57, 87

HPČ

1/HPM + 439, 129, 120

ods. 47 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 400, 253, 30
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 48 ods. pôvodný 
text

HPM + 659, 7, 22

ods. 49 ods. pôvodný 
text

HPM + 578, 58, 52

ods. 53 ods. pôvodný 
text

HPM + 658, 18, 12

ods. 54 ods. pôvodný 
text

HPM + 632, 19, 36

ods. 61 ods. pôvodný 
text

HPM + 679, 2, 7

ods. 63 ods. pôvodný 
text

HPM + 666, 14, 7

ods. 64 ods. pôvodný 
text

HPM + 548, 87, 51

ods. 66 ods. pôvodný 
text

HPM + 556, 84, 46

ods. 73 ods. pôvodný 
text

HPM + 654, 14, 20

ods. 75 ods. pôvodný 
text

HPM + 495, 144, 49

odôv. A ods. pôvodný 
text

HPM + 517, 104, 65

odôv. E ods. pôvodný 
text

HPM + 634, 21, 33

HPČ

1/HPM + 435, 169, 75

odôv. I ods. pôvodný 
text

2/HPM + 407, 218, 53

HPČ

1/HPM + 497, 78, 112

odôv. J ods. pôvodný 
text

2/HPM + 444, 125, 119
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 437, 175, 75

odôv. K ods. pôvodný 
text

2/HPM + 630, 44, 13

odôv. L ods. pôvodný 
text

HPM + 529, 134, 23

odôv. M ods. pôvodný 
text

HPM + 422, 174, 87

odôv. N ods. pôvodný 
text

HPM + 418, 153, 104

odôv. O ods. pôvodný 
text

HPM + 663, 14, 11

odôv. P ods. pôvodný 
text

HPM + 638, 28, 22

odôv. S ods. pôvodný 
text

HPM + 598, 26, 63

odôv. T ods. pôvodný 
text

HPM + 576, 68, 43

HPČ

1/HPM + 630, 32, 24

2/HPM + 430, 189, 67

3/HPM + 419, 194, 73

odôv. U ods. pôvodný 
text

4/HPM + 425, 213, 47
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hla
sov
ani
e

HPM/EH – 
poznámky

odôv. V ods. pôvodný 
text

HPM + 426, 161, 98

odôv. AC ods. pôvodný 
text

HPM + 465, 99, 124

odôv. AD ods. pôvodný 
text

HPM + 549, 93, 46

odôv. AH ods. pôvodný 
text

HPM + 615, 30, 43

Návrh uznesenia (výbor FEMM)
(text ako celok)

HPM + 378, 255, 42

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: odseky 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 

39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73, 75; 
odôvodnenia A, E, L, M, N, O, P, S, T, V, AC, AD, AH

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 8
1. časť „pripomína názory schválené Výborom ministrov Rady Európy, 

ktorý odporučil, že špecifická zdravotná starostlivosť pre trans 
osoby, ako je hormonálna liečba a chirurgia, by mala byť 
prístupná“

2. časť „a hradená zo systémov verejného zdravotného poistenia;“

ods. 12
1. časť Text ako celok okrem slova: „všeobecne dostupnej“
2. časť toto slovo
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ods. 28
1. časť „pripomína, že stereotypy a tabu spojené s menštruáciou sú 

v našich spoločnostiach stále veľmi rozšírené a môžu viesť 
k neskoršej diagnostike chorôb, ako je endometrióza, ktorá napriek 
tomu, že postihuje len jednu z 10 žien v reprodukčnom veku, je 
hlavnou príčinou neplodnosti žien a spôsobuje chronickú bolesť 
panvy, pričom jej diagnostika trvá v priemere osem rokov a 
neexistuje na ňu liečba; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
komplexné a vedecky presné vzdelávanie o menštruácii, zvýšili 
informovanosť a začali rozsiahle informačné kampane 
o endometrióze zamerané na verejnosť, zdravotnícky personál 
a zákonodarcov; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili všetkým 
deťom prístup k programom vzdelávania o menštruácii, aby mohli 
menštruujúce dievčatá prijímať informované rozhodnutia týkajúce 
sa menštruácie a svojho tela;“

2. časť „vyzýva členské štáty, aby čo najrýchlejšie riešili problém 
menštruačnej chudoby tým, že zabezpečia, aby boli menštruačné 
výrobky bezplatne dostupné pre každého, kto ich potrebuje;“

ods. 33
1. časť text ako celok okrem slov: „a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 

všeobecný prístup k bezpečnému a legálnemu umelému 
prerušeniu tehotenstva“

2. časť tieto slová

ods. 34
1. časť „naliehavo vyzýva členské štáty, aby dekriminalizovali umelé 

prerušenie tehotenstva a odstránili prekážky legálneho umelého 
prerušenia tehotenstva a bojovali proti nim, a pripomína, že majú 
zodpovednosť za zabezpečenie prístupu žien k právam, ktoré sú im 
priznané zo zákona;“

2. časť „naliehavo vyzýva členské štáty, aby zlepšili existujúce metódy a 
preskúmali nové metódy poskytovania starostlivosti týkajúcej sa 
SRZP a spôsoby riešenia nedostatkov v poskytovaní služieb, ktoré 
sa vyskytli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, a to pre 
všetkých, s osobitným zameraním na najviac marginalizované 
skupiny; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v rámci budúcej stratégii 
EÚ v oblasti zdravia podporila ochranu SRZP;“
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ods. 35
1. časť „vyzýva členské štáty, aby preskúmali svoje vnútroštátne právne 

predpisy o umelom prerušení tehotenstva a uviedli ich do súladu 
s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a regionálnymi 
najlepšími postupmi tým, že zabezpečia, aby umelé prerušenie 
tehotenstva na vlastnú žiadosť bolo legálne vo včasnom štádiu 
tehotenstva a v prípade potreby aj v ďalšom období, keď je 
ohrozené zdravie alebo život tehotnej osoby; pripomína, že úplný 
zákaz starostlivosti v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva 
alebo jej odopieranie je formou rodovo motivovaného násilia“

2. časť „a naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporovali najlepšie 
postupy v oblasti zdravotnej starostlivosti tým, že poskytnú 
dostupné služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia na 
úrovni primárnej starostlivosti, pričom pre požadovanú vyššiu 
úroveň starostlivosti sa zavedú systémy odporúčaní;“

ods. 36
1. časť text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje však, že doložka o výhrade 

svedomia jednotlivca nesmie zasahovať do práva pacienta na úplný 
prístup k zdravotnej starostlivosti a službám;“

2. časť tieto slová

ods. 38
1. časť text ako celok okrem slov: „o dieťa“
2. časť tieto slová

ods. 43
1. časť „pripomína, že európsky región WHO má najnižšiu mieru dojčenia 

na svete; zdôrazňuje potrebu zlepšenia povedomia a zvýšenia 
informovanosti o prínosoch dojčenia;“

2. časť „vyzýva členské štáty a Komisiu, aby začali veľké kampane 
s cieľom zdôrazniť výhody dojčenia;“

ods. 47
1. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že prístup k bezpečnému 

a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva je počas pandémie 
ochorenia COVID-19 naďalej obmedzený, pričom sa vyskytli snahy 
o jeho úplný zákaz pod zámienkou, že ide o menej prioritnú 
službu;“

2. časť „naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaviedli dodatočné metódy 
bezpečného, bezplatného a prispôsobeného prístupu k umelému 
prerušeniu tehotenstva počas pandémie ochorenia COVID-19 a po 
nej, ako sú tabletky určené na umelé prerušenie tehotenstva, aby 
uznali starostlivosť spojenú s umelým prerušením tehotenstva za 
naliehavú a lekársku službu a aby tak odmietli všetky obmedzenia 
prístupu k nej;“
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odôv. I
1. časť text ako celok okrem slov: „odopieranie lekárskej starostlivosti z 

dôvodu osobného presvedčenia, právne obmedzenia a praktické 
prekážky v prístupe k službám umelého prerušenia tehotenstva, 
odopieranie starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva,“

2. časť tieto slová

odôv. J
1. časť text ako celok okrem slov: „bezpečnú a legálnu starostlivosť a 

služby spojené s umelým prerušením tehotenstva vrátane liečby 
komplikácií po vykonaní nebezpečného umelého prerušenia 
tehotenstva,“

2. časť tieto slová

odôv. K
1. časť „keďže SRZP sú ľudské práva a členské štáty EÚ ich musia 

dodržiavať v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských 
práv;“

2. časť „keďže dodržiavanie ľudských práv je nevyhnutné pre fungovanie 
demokracie; keďže ľudské práva, demokracia a právny štát sú 
navzájom závislé; keďže všetky členské štáty EÚ musia v plnej 
miere dodržiavať všetky tieto hodnoty EÚ;“

odôv. U
1. časť „keďže zákony týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva 

vychádzajú z vnútroštátnych právnych predpisov;“
2. časť „keďže aj keď je umelé prerušenie tehotenstva legálne, prístup k 

nemu často komplikuje celý rad právnych, kvázi právnych a 
neformálnych prekážok,“

3. časť „ako sú napríklad obmedzené časové lehoty a dôvody pre prístup k 
umelému prerušeniu tehotenstva,“

4. časť „lekársky neodôvodnené čakacie lehoty, nedostatok vyškolených a 
ochotných zdravotníckych pracovníkov a odopieranie lekárskej 
starostlivosti na základe osobného presvedčenia, zaujaté a povinné 
poradenstvo, úmyselné dezinformácie alebo povolenia treťou 
stranou, lekársky zbytočné testy, núdzové požiadavky, súvisiace 
náklady a nedostatočné náhrady nákladov;“
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18. 25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji 
(ICPD25) (samit v Nairobi)

Návrhy uznesení: B9-0365/2021, B9-0366/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0365/2021
(výbor FEMM)

HPČ

1/HPM + 659, 12, 24

ods. 1 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 560, 96, 37

HPČ

1/HPM + 572, 66, 55

ods. 2 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 464, 157, 72

HPČ

1/HPM + 587, 37, 70

ods. 3 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 492, 140, 61

HPČ

1/HPM + 485, 141, 68

2/HPM + 569, 73, 50

3/HPM + 454, 163, 75

ods. 5 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 444, 175, 74

ods. 9 ods. pôvodný 
text

HPM + 572, 49, 74

ods. 11 ods. pôvodný 
text

HPM + 488, 112, 94

ods. 13 ods. pôvodný 
text

HPM + 504, 129, 62

7 The Left HPM - 278, 390, 24

8 The Left HPM - 257, 407, 30

ods. 14

9 The Left HPM - 258, 404, 32
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. pôvodný 
text

HPM + 463, 131, 99

HPČ

1/HPM + 633, 21, 41

2/HPM + 583, 48, 64

ods. 16 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 458, 152, 83

ods. 17 10 The Left HPM + 497, 63, 132

HPČ

1/HPM + 661, 9, 23

2/HPM + 510, 119, 64

ods. 19 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 506, 105, 82

11 The Left HPM - 265, 406, 23ods. 20

ods. pôvodný 
text

HPM + 431, 190, 72

HPČ

1/HPM + 664, 12, 19

2/HPM + 498, 98, 97

ods. 21 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 521, 98, 74

HPČ

1/HPM + 558, 69, 67

ods. 22 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 518, 96, 78

HPČ

1/HPM + 686, 4, 5

ods. 24 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 451, 146, 97

ods. 25 12 The Left HPM + 473, 166, 54

HPČods. 26 ods. pôvodný 
text

1/HPM + 607, 18, 67
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 486, 152, 53

3/HPM + 495, 127, 70

HPČ

1/HPM + 544, 103, 46

2/HPM + 609, 26, 60

3/HPM + 515, 120, 59

ods. 33 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 493, 130, 70

HPČ

1/HPM + 565, 60, 70

ods. 36 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 489, 122, 83

HPČ

1/HPM + 608, 21, 66

ods. 37 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 499, 133, 63

ods. 38 ods. pôvodný 
text

HPM + 484, 106, 104

HPČ

1/HPM + 576, 77, 42

ods. 40 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 491, 142, 61

4 PPE HPM - 188, 441, 65

HPČ

1/HPM + 415, 149, 130

ods. 42

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 436, 154, 104

ods. 43 3 Renew HPM + 468, 142, 85

5 PPE HPM - 164, 398, 132

HPČ

ods. 44

ods. pôvodný 
text

1/HPM + 579, 91, 25
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 494, 143, 56

3/HPM + 483, 139, 71

HPČ

1/HPM + 548, 126, 19

2/HPM + 412, 209, 71

ods. 45 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 483, 159, 50

od citácie 13 1 Renew HPM + 547, 130, 17

Citácia 16 ods. pôvodný 
text

HPM + 539, 71, 85

Citácia 20 2 Renew HPM + 555, 57, 83

HPČ

1/HPM + 588, 90, 16

odôv. A ods. pôvodný 
text

2/HPM + 492, 151, 50

odôv. B ods. pôvodný 
text

HPM + 485, 100, 109

HPČ

1/HPM + 638, 35, 22

odôv. D ods. pôvodný 
text

2/HPM + 478, 113, 103

HPČ

1/HPM + 484, 93, 117

odôv. E ods. pôvodný 
text

2/HPM + 546, 45, 104

HPČ

1/HPM + 610, 69, 14

odôv. G ods. pôvodný 
text

2/HPM + 494, 135, 64
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

odôv. I ods. pôvodný 
text

HPM + 567, 58, 69

6 The Left HPM + 486, 163, 46odôv. J

ods. pôvodný 
text

HPM ↓

odôv. M ods. pôvodný 
text

HPM + 507, 129, 58

odôv. N ods. pôvodný 
text

HPM + 471, 110, 113

odôv. O ods. pôvodný 
text

HPM + 490, 93, 111

odôv. R ods. pôvodný 
text

HPM + 501, 130, 63

HPČ

1/HPM + 643, 24, 27

odôv. S ods. pôvodný 
text

2/HPM + 446, 151, 96

odôv. V ods. pôvodný 
text

HPM + 454, 159, 80

odôv. Z ods. pôvodný 
text

HPM + 508, 69, 115

odôv. AB ods. pôvodný 
text

HPM + 444, 103, 147

HPČ

1/HPM + 632, 11, 51

odôv. AC ods. pôvodný 
text

2/HPM + 472, 161, 60

HPČ

1/HPM + 659, 13, 22

odôv. AG ods. pôvodný 
text

2/HPM + 496, 113, 85
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

odôv. AH ods. pôvodný 
text

HPM + 487, 161, 46

HPČ

1/HPM + 576, 72, 47

odôv. AI ods. pôvodný 
text

2/HPM + 494, 135, 65

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 444, 182, 57

Návrh uznesenia B9-0366/2021
(ID)

Návrh uznesenia
(text ako celok)

HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: odseky 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; Citácia 16; dôvodnenia B, I, J, M, 

N, O, R, V, Z, AB, AH

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 42
1. časť „vyjadruje hlboké poľutovanie nad spoločným vyhlásením 

Spojených štátov, Brazílie, Bieloruska, Egypta, Haiti, Líbye, 
Maďarska, Poľska, Senegalu, Svätej Lucie a Ugandy na samite 
v Nairobi 14. novembra 2019, ktorého cieľom je oslabiť dosiahnutý 
konsenzus a ich záväzky týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv žien dohodnuté v súlade s akčným programom 
ICPD, Pekinskou akčnou platformou, ako aj s výslednými 
dokumentmi príslušných hodnotiacich konferencií;“

2. časť „víta nedávne zrušenie globálneho reštriktívneho pravidla (tzv. 
global gag rule) a to, že už nebude mať vplyv na globálnu 
zdravotnú starostlivosť a práva žien a dievčat; opätovne žiada EÚ a 
jej členské štáty, aby sa zamerali na odstránenie nedostatku 
finančných prostriedkov v tejto oblasti využitím vnútroštátnych 
finančných prostriedkov a finančných prostriedkov EÚ určených na 
rozvoj;“

PPE:
ods. 1
1. časť text ako celok okrem slov: „lepšiu dostupnosť antikoncepcie, ktorá 

ženám umožnila väčšiu kontrolu plodnosti, alebo“
2. časť tieto slová
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ods. 2
1. časť „víta a podporuje vyhlásenie z Nairobi o ΙCPD + 25 s názvom: 

Urýchliť realizáciu prísľubu, jeho výzvu na zintenzívnenie úsilia o 
úplné, účinné a urýchlené vykonávanie a financovanie akčného 
programu ICPD“

2. časť „a jeho cieľ dosiahnuť univerzálny prístup k sexuálnemu a 
reprodukčnému zdraviu a právam ako súčasti všeobecne dostupnej 
zdravotnej starostlivosti;“

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

ods. 5
1. časť „opätovne potvrdzuje, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 

sú základnou súčasťou ľudskej dôstojnosti a sú aj naďalej 
nevyhnutné pre dosiahnutie rodovej rovnosti;“

2. časť „žiada EÚ a jej členské štáty, aby uznali práva žien a dievčat 
na telesnú integritu a samostatné rozhodovanie;“

3. časť „odsudzuje časté porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv 
žien vrátane odopierania prístupu ku komplexnej sexuálnej 
výchove, službám v oblasti plánovania rodičovstva, antikoncepcii a 
zdravotnej starostlivosti o matky a k bezpečnej a legálnej 
starostlivosti v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva;“

4. časť „žiada o primeraný rozpočet na uvedené účely;“

ods. 16
1. časť text ako celok okrem slov: „používaním antikoncepčných 

prostriedkov“ a „umelým prerušením tehotenstva“
2. časť „používaním antikoncepčných prostriedkov“
3. časť „umelým prerušením tehotenstva“

ods. 19
1. časť text ako celok okrem slov: „a sexuálnu výchovu“ a „uznáva, že 

komplexná sexuálna výchova vychádzajúca z rodovej rovnosti 
a životných zručností je v súlade s vyvíjajúcou sa kapacitou 
nevyhnutná pre to, aby sa dospievajúci a mladí ľudia mohli chrániť 
pred neplánovaným tehotenstvom a pohlavne prenosnými 
infekciami vrátane HIV a AIDS, aby vo vzťahoch podporovali 
hodnoty tolerancie, vzájomného rešpektu a pochopenia, a aby si 
boli schopní plánovať svoj život;“

2. časť „a sexuálnu výchovu“
3. časť „uznáva, že komplexná sexuálna výchova vychádzajúca z rodovej 

rovnosti a životných zručností je v súlade s vyvíjajúcou sa 
kapacitou nevyhnutná pre to, aby sa dospievajúci a mladí ľudia 
mohli chrániť pred neplánovaným tehotenstvom a pohlavne 
prenosnými infekciami vrátane HIV a AIDS, aby vo vzťahoch 
podporovali hodnoty tolerancie, vzájomného rešpektu 
a pochopenia, a aby si boli schopní plánovať svoj život;“
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ods. 21
1. časť text ako celok okrem slov: „a zabrániť neodborne vykonaným 

umelým prerušeniam tehotenstva“ a „a starostlivosti po umelom 
prerušení tehotenstva“

2. časť „a zabrániť neodborne vykonaným umelým prerušeniam 
tehotenstva“

3. časť „a starostlivosti po umelom prerušení tehotenstva“

ods. 22
1. časť text ako celok okrem slov: „vrátane opatrení na prevenciu 

a zamedzenie neodborne vykonávaným umelým prerušeniam 
tehotenstva a na starostlivosť po umelom prerušení tehotenstva,“

2. časť tieto slová

ods. 24
1. časť „odsudzuje všetky formy rodovo motivovaného násilia, ako je 

fyzické, sexuálne a psychologické násilie a vykorisťovanie, 
hromadné znásilňovanie, obchodovanie s ľuďmi a mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov; konštatuje, že rodovo motivované 
násilie je v Európe aj naďalej všadeprítomným problémom 
a vyžaduje si koordinované reakcie zdravotníckeho, vzdelávacieho, 
sociálneho a právneho odvetvia, a to opatreniami založenými 
na právach, celoživotných preventívnych opatreniach 
a protiopatreniach;“

2. časť „vyjadruje znepokojenie nad prebiehajúcimi útokmi na práva 
a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien vrátane odopierania 
prístupu k službám plánovania rodičovstva, antikoncepčným 
prostriedkom a bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu 
tehotenstva, ako aj nad právnymi predpismi v mnohých častiach 
sveta, vrátane EÚ, ktoré tieto práva obmedzujú; dôrazne 
potvrdzuje, že odopieranie prístupu k službám sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a právam vrátane bezpečného 
a legálneho umelého prerušenia tehotenstva je jednou z foriem 
násilia páchaného na ženách a dievčatách;“
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ods. 26
1. časť text ako celok okrem slov: „a dosiahol ďalší pokrok v rámci 

programu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“ a „v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že komplexná sexuálna výchova a 
vzdelávanie v oblasti vzťahov sú kľúčovými nástrojmi na budovanie 
zručností detí a mladých ľudí potrebných na rozvoj zdravých, 
rovnocenných, starostlivých a bezpečných vzťahov bez 
diskriminácie, nátlaku a násilia, a sú tiež kľúčovými nástrojmi na 
prevenciu sexuálneho, rodovo motivovaného a domáceho násilia; 
nabáda preto všetky členské štáty, aby zaviedli komplexnú a 
vekovo primeranú výchovu v oblasti sexuality a vzťahov pre 
mladých ľudí v školách;“

2. časť „a dosiahol ďalší pokrok v rámci programu sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv;“

3. časť „v tejto súvislosti zdôrazňuje, že komplexná sexuálna výchova 
a vzdelávanie v oblasti vzťahov sú kľúčovými nástrojmi 
na budovanie zručností detí a mladých ľudí potrebných na rozvoj 
zdravých, rovnocenných, starostlivých a bezpečných vzťahov bez 
diskriminácie, nátlaku a násilia, a sú tiež kľúčovými nástrojmi na 
prevenciu sexuálneho, rodovo motivovaného a domáceho násilia; 
nabáda preto všetky členské štáty, aby zaviedli komplexnú a 
vekovo primeranú výchovu v oblasti sexuality a vzťahov pre 
mladých ľudí v školách;“

ods. 33
1. časť „uznáva, že v súvislosti s humanitárnymi krízami sa problémy 

súvisiace so sexuálnym a reprodukčným zdravím a právami naďalej 
zhoršujú, čo má vplyv najmä na najzraniteľnejšie osoby na 
globálnom Juhu;“

2. časť „pripomína, že v krízových oblastiach sú ženy a dievčatá 
vystavované najmä sexuálnemu násiliu, znásilňovaniu, pohlavne 
prenosným chorobám, sexuálnemu vykorisťovaniu a neželaným 
tehotenstvám; zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu 
k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv 
v takýchto situáciách, ako aj potrebu prispôsobiť tomu 
humanitárnu pomoc; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci 
svojej humanitárnej pomoci posilnili hľadisko rodovej rovnosti 
a sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, a to aj pokiaľ ide 
o odbornú prípravu humanitárnych aktérov a financovanie, keďže 
prístup k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti je 
základnou potrebou ľudí v oblastiach, kde je potrebná humanitárna 
pomoc;“ okrem slov: „zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu 
k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv 
v takýchto situáciách, ako aj potrebu prispôsobiť tomu 
humanitárnu pomoc;“ a „a práv“

3. časť „zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu k službám v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v takýchto situáciách, 
ako aj potrebu prispôsobiť tomu humanitárnu pomoc;“

4. časť „a práv“
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ods. 36
1. časť „žiada EÚ, aby bola silným lídrom pri zabezpečovaní uplatňovania 

práv dievčat a žien a rodovej rovnosti, a to aj v rámci svojej 
vonkajšej činnosti vykonávaním ambicióznych cieľov GAP III na 
obdobie po roku -2020;“

2. časť „ďalej žiada EÚ, aby vo svojej politike rozvojovej spolupráce, najmä 
v rámci nového Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI), zabezpečila primerané financovanie 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie na zabezpečenie 
stabilného a nepretržitého poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;“

ods. 37
1. časť text ako celok okrem slov: „, komplexnej sexuálnej výchove“
2. časť tieto slová

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

ods. 44
1. časť text ako celok okrem slov: „a práv“ a „vrátane ich sexuálneho a 

reprodukčného zdravia a práv“
2. časť „a práv“
3. časť „vrátane ich sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“

ods. 45
1. časť text ako celok okrem slov: „záväzných“ a „a právam“
2. časť „záväzných“
3. časť „a právam“

odôv. A
1. časť text ako celok okrem slov: „a práv“
2. časť tieto slová

odôv. D
1. časť „keďže ciele udržateľného rozvoja zároveň požadujú zabezpečenie 

všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti, a to najmä 
umožnením prístupu ku kvalitným základným zdravotníckym 
službám a bezpečným, účinným a cenovo dostupným liekom 
a vakcínam pre všetkých;“

2. časť „keďže zaručenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ako 
aj práv a slobôd žien rozhodovať o svojom tele a živote je 
základným predpokladom splnenia ostatných cieľov udržateľného 
rozvoja;“
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odôv. E
1. časť „keďže 25. výročie bolo príležitosťou na to, aby vlády a ďalší 

globálni aktéri potvrdili záväzok plniť program v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv, pretože tieto práva sú v mnohých 
krajinách aj naďalej odopierané;“

2. časť „keďže akčný program ICPD je univerzálnym dokumentom, ktorý sa 
musí uplatňovať v Európskej únii aj mimo nej;“

odôv. G
1. časť text ako celok okrem slov: „a práv“
2. časť tieto slová

odôv. S
1. časť „keďže v roku 1994 sa v akčnom programe krajiny vyzvali, aby 

v porovnaní s úrovňou úmrtnosti matiek v roku 1990 dosiahli do 
roku 2000 jej zníženie o polovicu a aby do roku 2015 zabezpečili 
ďalšie zníženie o polovicu, čo by predstavovalo 75 % zníženie 
úmrtnosti matiek;„ “keďže napriek tomu, že úmrtnosť matiek sa 
v globálnom meradle od roku 1995 znížila približne o 44 % a tento 
pokrok bol zaznamenaný vo všetkých oblastiach sveta, tehotenstvá 
dospievajúcich dievčat aj naďalej výrazne prispievajú k úmrtnosti 
a chorobnosti matiek, pričom každoročne pri pôrode alebo počas 
tehotenstva zomiera okolo 70 000 dospievajúcich dievčat, 
a k prevažnej väčšine úmrtí matiek aj naďalej dochádza 
v prostrediach s nedostatočnými zdrojmi alebo v dôsledku 
prierezovej diskriminácie;“

2. časť „keďže úmrtnosť matiek následkom neodborne vykonaného 
umelého prerušenia tehotenstva a celková miera úmrtnosti matiek 
sa znižuje vďaka odstraňovaniu právnych obmedzení prístupu 
k umelému prerušeniu tehotenstva;“

odôv. AC
1. časť „keďže od roku 2015 sa Globálny finančný nástroj snaží nabádať 

vlády štátov, aby zvýšili svoje výdavky v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja týkajúcimi sa zdravia;“

2. časť „keďže opätovné zavedenie a rozšírenie globálneho reštriktívneho 
pravidla (tzv. global gag rule) malo ničivý dosah na prístup žien 
a dievčat ku komplexnej zdravotnej starostlivosti vrátane 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv;“

odôv. AG
1. časť „keďže Európsky konsenzus o rozvoji zahŕňa rodovú rovnosť a 

ľudské práva žien a dievčat, ako aj posilnenie ich postavenia a 
ochranu medzi hlavné zásady a priority vo všetkých oblastiach 
vonkajšej činnosti EÚ;“

2. časť „keďže tiež zdôrazňuje potrebu zabezpečenia „univerzálneho 
prístupu ku kvalitným a cenovo dostupným komplexným 
informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, k vzdelávaniu 
vrátane komplexného vzdelávania o sexualite a k zdravotným 
službám“ a potvrdil odhodlanie vynaložiť aspoň 20 % pomoci EÚ 
na sociálne začleňovanie a ľudský rozvoj;“
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odôv. AI
1. časť text ako celok okrem slov: „a práva“
2. časť tieto slová

19. Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – 
správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 
a 2019

Správa: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 3 1 ID HPM - 148, 542, 5

od odseku 4 2 ID HPM - 147, 541, 7

ods. 5 ods. pôvodný 
text

HPM + 513, 136, 47

HPČ

1/HPM + 662, 15, 20

ods. 9 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 553, 131, 13

ods. 10 3 ID HPM - 124, 555, 16

7 PPE HPM + 551, 115, 31

HPČ

1/HPM ↓

ods. 13

ods. pôvodný 
text

2/HPM ↓

ods. 18 4 ID HPM - 83, 541, 71

ods. 19 ods. pôvodný 
text

HPM + 411, 232, 54

od odseku 26 6 Renew HPM + 393, 276, 28

ods. 33 5 ID HPM - 161, 529, 5

HPČ

1/HPM + 632, 49, 16

ods. 34 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 608, 54, 35
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

3/HPM + 680, 5, 12

odôv. J ods. pôvodný 
text

HPM + 447, 219, 31

odôv. N ods. pôvodný 
text

HPM + 403, 283, 10

HPČ

1/HPM + 614, 75, 6

odôv. P ods. pôvodný 
text

2/HPM - 216, 470, 10

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 620, 20, 51

Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE: ods. 19
S&D: odôvodnenia J, N, P
ID: ods. 5
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Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 13
1. časť text ako celok okrem slov: „nabáda Komisiu, aby posúdila možnosť 

zaviesť neformálny postup „zelenej karty“; vyzdvihuje záväzok 
Komisie poskytovať v budúcnosti súhrnné odpovede v prípadoch, 
keď aspoň štyri parlamenty vydajú odôvodnené stanoviská, a 
umožniť technickú flexibilitu v jednotlivých prípadoch, a teda určitú 
pružnosť osemtýždňovej lehoty, v ktorej musia národné parlamenty 
predložiť svoje stanoviská;“

2. časť tieto slová

Renew:
odôv. P
1. časť „keďže Parlament, Komisia a Rada musia ako legislatívne orgány 

dodržiavať zásady prenesenia právomocí, subsidiarity a 
proporcionality;“

2. časť „keďže základom dodržiavania týchto zásad je prísne dodržiavanie 
vnútroštátnych právomocí, pričom právne predpisy EÚ sa musia 
prispôsobiť požiadavkám občanov tým, že sa budú transponovať a 
vykonávať tak, aby boli vždy v súlade s vnútroštátnym právom, čím 
sa zabezpečia rovnaké podmienky pre občanov EÚ;“

ID:
ods. 9
1. časť text ako celok okrem slov: „víta výsledky a odporúčania uvedené v 

správe osobitnej skupiny, podľa ktorých vo všetkých existujúcich 
oblastiach činnosti existuje pridaná hodnota EÚ, a skutočnosť, že 
osobitná skupina preto neurčila žiadne právomoci vyplývajúce zo 
zmluvy ani oblasti politiky, ktoré by sa mali definitívne, úplne alebo 
čiastočne, opätovne delegovať na členské štáty;“ a „aby 
realizovala tieto závery v praxi,“

2. časť tieto slová
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ods. 34
1. časť „víta zásadu „jeden za jeden“ založenú na zapojení 

zainteresovaných strán, prostredníctvom ktorej chce Komisia 
kompenzovať novo zavedenú záťaž, najmä v prípade 
mikropodnikov a MSP, tým, že v tej istej oblasti politiky na úrovni 
EÚ oslobodí občanov a podniky od rovnocennej záťaže; zdôrazňuje, 
že uplatňovanie tohto prístupu by nemalo byť v rozpore s cieľmi 
lepšej právnej regulácie, a zdôrazňuje, že by nemalo viesť k 
mechanickým rozhodnutiam o zrušení právnych predpisov alebo 
znížení noriem a že jeho cieľom by mala byť modernizácia a 
reforma právnych predpisov EÚ s cieľom čeliť novým spoločenským 
výzvam;“

2. časť „zdôrazňuje, že pri navrhovaní, transponovaní a vykonávaní aktov 
EÚ by sa síce malo predchádzať zbytočnému administratívnemu 
zaťaženiu, nemalo by to však vyústiť do deregulácie alebo 
„neregulácie““

3. časť „ani brániť parlamentom členských štátov v zachovaní alebo 
prijímaní ambicióznejších opatrení a prísnejších sociálnych a 
environmentálnych noriem a noriem na ochranu spotrebiteľa v 
prípadoch, keď právne predpisy EÚ stanovujú len minimálne 
normy;“

20. Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020

Správa: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 6 20 ECR HPM - 142, 519, 34

od odseku 6 5 Verts/ALE HPM - 167, 444, 85

ods. 11 21 ECR HPM - 137, 526, 32

12 ECR HPM - 132, 554, 10ods. 18

17 PPE HPM - 220, 405, 71

6 Verts/ALE HPM - 288, 398, 8

13 ECR HPM - 170, 507, 19

18 PPE HPM - 290, 379, 27

HPČ

1/HPM + 639, 54, 2

ods. 21

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 511, 180, 5
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 37 10 ID HPM - 167, 515, 11

ods. 38 ods. pôvodný 
text

HPM + 593, 3, 100

HPČ

1/HPM + 542, 98, 54

ods. 43 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 604, 40, 50

ods. 46 7 Verts/ALE HPM - 233, 404, 58

19 PPE HPM - 281, 360, 54

HPČ

1/HPM + 638, 52, 5

2/HPM + 543, 80, 72

ods. 47

ods. pôvodný 
text

3/HPM + 505, 124, 66

8 Verts/ALE HPM - 177, 513, 4ods. 56

14 S&D HPM - 278, 410, 6

9 Verts/ALE HPM - 182, 504, 9

HPČ

1/HPM + 559, 130, 5

15 S&D

2/HPM - 290, 398, 6

HPČ

1/HPM ↓

ods. 57

ods. pôvodný 
text

2/HPM ↓

1V The Left HPM - 111, 574, 10ods. 58

16 S&D HPM - 270, 418, 7

HPČ

1/HPM + 646, 20, 29

ods. 81 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 548, 49, 98
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 87 2V The Left HPM - 83, 597, 15

ods. 89 3V The Left HPM - 97, 580, 18

ods. 90 11 ID HPM - 108, 520, 64

ods. 91 4V The Left HPM - 81, 597, 17

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 483, 73, 133

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: ods. 38

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods. 43
1. časť „oceňuje úplne prvý sarajevský dúhový pochod, ktorý sa konal 9. 

septembra 2019, a očakáva, že najnovšie obmedzenia súvisiace s 
pandémiou nebudú brániť v organizácií dúhových pochodov v 
blízkej budúcnosti;“

2. časť „pripomína, že je potrebné zlepšiť situáciu LGBTIQ+ osôb, stíhať 
násilie a trestné činy z nenávisti voči nim, ako aj podporovať ich 
sociálne začlenenie a prijať príslušný akčný plán;“

ods. 57
1. časť text ako celok okrem slov: „, ako je nahlásené zavracanie 

migrantov na hraniciach Bosny a Hercegoviny; vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla nezávislý monitorovací a vyšetrovací mechanizmus;“

2. časť tieto slová

ods. 81
1. časť text ako celok okrem slov: „pripomína, že nadmerná závislosť od 

uhlia odďaľuje prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov, ku 
ktorému malo dôjsť už dávno; naliehavo vyzýva orgány, aby prijali 
opatrenia na postupné zrušenie neúčinných a znečisťujúcich 
uhoľných elektrární,“

2. časť tieto slová

Verts/ALE:
ods. 21
1. časť text ako celok okrem slov: „, a to najlepšie pred všeobecnými 

voľbami v roku 2022;“
2. časť tieto slová
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ods. 47
1. časť text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje, že bolo možné dosiahnuť 

dohodu o voľbách v Mostare, čo dokázalo politickú vôľu dosiahnuť 
kompromis, a“ a „pokiaľ možno pred všeobecnými voľbami v roku 
2022,“

2. časť „zdôrazňuje, že bolo možné dosiahnuť dohodu o voľbách v 
Mostare, čo dokázalo politickú vôľu dosiahnuť kompromis, a“

3. časť „pokiaľ možno pred všeobecnými voľbami v roku 2022,“

PPE:
PN 15
1. časť text ako celok okrem slov: „násilné“, „pri porušení medzinárodných 

zmlúv“ a „, pokiaľ ide o jej vyšetrovanie údajného zapojenia 
agentúry do porušovania základných práv; očakáva, že v správe 
skupiny sa v plnej miere zohľadnia správy organizácií občianskej 
spoločnosti a svedectvá obetí násilia na hraniciach EÚ;“

2. časť tieto slová


