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PŘÍLOHA
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+ přijat
- zamítnut
↓ nebrán v potaz

VZ vzat zpět
JH (..., ..., ...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)
EH ( ..., ..., ...) elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)
dílč. dílčí hlasování
odděl. oddělené hlasování
pn pozměňovací návrh
KPN kompromisní pozměňovací návrh
OČ odpovídající část
Z zrušující pozměňovací návrh
= totožné pozměňovací návrhy
§ odstavec
čl. článek
odův. bod odůvodnění
NU návrh usnesení
SNU společný návrh usnesení
1/20 nízká prahová hodnota (1/20 poslanců)
1/10 střední prahová hodnota (1/10 poslanců)
1/5 vysoká prahová hodnota (1/5 poslanců)
TAJ tajné hlasování
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1. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském 
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském 
fondu a finanční pravidla pro tyto fondy a pro Azylový a 
migrační fond, Fond 
pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza na 
období 2021–2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

2. Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti na 
období 2021–2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

3. Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní 
spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a nástrojů 
financování vnější činnosti na období 2021–2027 ***II

Doporučení pro druhé čtení: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování
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4. Ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy 
Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku ***I

Zpráva: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná 
dohoda

18 výbor JH + 674, 2, 17

5. Přeshraniční platby v Unii (kodifikované znění) ***I

Zpráva: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 670, 1, 22

6. Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného 
ochránce práv

Zpráva: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 623, 9, 61
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7. Dohoda mezi EU a Thajskem: změna koncesí u všech celních 
kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení 
Spojeného království z Evropské unie ***

Zpráva: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 638, 49, 6

8. Dohoda mezi EU a Indonésií: změna koncesí u všech celních 
kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení 
Spojeného království z Evropské unie ***

Doporučení: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 685, 3, 5

9. Dohoda mezi EU a Argentinou: změna koncesí u všech celních 
kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení 
Spojeného království z Evropské unie ***

Doporučení: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 604, 52, 37

10. Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři

Zpráva: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 598, 3, 92
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11. Úloha rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při 
řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 443, 40, 209

12. Evropský právní rámec pro klima ***I

Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

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

Návrh na zamítnutí návrhu Komise

zamítnutí 178 ID JH - 93, 559, 41

Předběžná dohoda

předběžná 
dohoda

176 výbor JH + 442, 203, 51

prohlášení Komise 177 výbor JH + 543, 136, 17

13. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní 
techniku *

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 643, 9, 44
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14. Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro 
spravedlivou transformaci ***I

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

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

Předběžná dohoda

předběžná 
dohoda

2 výbor JH + 635, 35, 21

společné 
prohlášení

3 výbor JH + 625, 39, 27

15. Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu 
vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování 
zákazu určitých použití antimikrobik ***I

Zpráva: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

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

pozměňovací 
návrhy 

příslušného 
výboru – 
hlasování 
najednou

1-7 výbor JH + 683, 3, 6

za článek 1 8=
10=
11=

PPE
poslanci
Renew

JH + 465, 206, 21

návrh Komise JH + 687, 2, 2
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16. Zpráva Komise o stavu právního státu za rok 2020

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

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

alternativní návrh 
usnesení

1 ID JH - 147, 542, 4

návrh usnesení (výbor LIBE)
(celé znění)

JH + 509, 152, 28

17. Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen

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

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

1 ECR JH - 267, 402, 18alternativní návrh 
usnesení

2 PPE JH - 288, 373, 18

Návrh usnesení
(výbor FEMM)

dílč.

1/JH + 463, 131, 83

§ 8 § původní 
znění

2/JH + 418, 175, 85

dílč.

1/JH + 476, 119, 92

§ 12 § původní 
znění

2/JH + 443, 191, 53
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

§ 13 § původní 
znění

JH + 542, 86, 60

§ 14 § původní 
znění

JH + 656, 8, 24

§ 15 § původní 
znění

JH + 621, 29, 38

§ 17 § původní 
znění

JH + 558, 76, 53

§ 18 § původní 
znění

JH + 598, 61, 27

§ 19 § původní 
znění

JH + 416, 143, 117

§ 21 § původní 
znění

JH + 433, 69, 180

§ 23 § původní 
znění

JH + 559, 80, 49

§ 24 § původní 
znění

JH + 591, 17, 79

§ 25 § původní 
znění

JH + 581, 40, 66

§ 26 § původní 
znění

JH + 475, 152, 55

dílč.

1/JH + 575, 40, 69

§ 28 § původní 
znění

2/JH + 462, 61, 161
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

§ 30 § původní 
znění

JH + 557, 71, 60

§ 31 § původní 
znění

JH + 553, 94, 40

§ 32 § původní 
znění

JH + 494, 93, 100

dílč.

1/JH + 496, 111, 80

§ 33 § původní 
znění

2/JH + 424, 222, 41

dílč.

1/JH + 419, 220, 48

§ 34 § původní 
znění

2/JH + 488, 148, 52

dílč.

1/JH + 415, 242, 31

§ 35 § původní 
znění

2/JH + 518, 104, 66

dílč.

1/JH + 577, 54, 56

§ 36 § původní 
znění

2/JH + 412, 207, 69

§ 37 § původní 
znění

JH + 381, 266, 39

dílč.

1/JH + 391, 256, 37

§ 38 § původní 
znění

2/JH - 94, 530, 60
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

§ 39 § původní 
znění

JH + 453, 133, 93

§ 40 § původní 
znění

JH + 520, 121, 39

§ 41 § původní 
znění

JH + 653, 24, 11

§ 42 § původní 
znění

JH + 518, 101, 69

dílč.

1/JH + 658, 18, 12

§ 43 § původní 
znění

2/JH + 636, 29, 23

§ 45 § původní 
znění

JH + 538, 67, 82

§ 46 § původní 
znění

JH + 543, 57, 87

dílč.

1/JH + 439, 129, 120

§ 47 § původní 
znění

2/JH + 400, 253, 30
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

§ 48 § původní 
znění

JH + 659, 7, 22

§ 49 § původní 
znění

JH + 578, 58, 52

§ 53 § původní 
znění

JH + 658, 18, 12

§ 54 § původní 
znění

JH + 632, 19, 36

§ 61 § původní 
znění

JH + 679, 2, 7

§ 63 § původní 
znění

JH + 666, 14, 7

§ 64 § původní 
znění

JH + 548, 87, 51

§ 66 § původní 
znění

JH + 556, 84, 46

§ 73 § původní 
znění

JH + 654, 14, 20

§ 75 § původní 
znění

JH + 495, 144, 49

odův. A § původní 
znění

JH + 517, 104, 65

odův. E § původní 
znění

JH + 634, 21, 33

dílč.

1/JH + 435, 169, 75

odův. I § původní 
znění

2/JH + 407, 218, 53

dílč.

1/JH + 497, 78, 112

odův. J § původní 
znění

2/JH + 444, 125, 119
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

dílč.

1/JH + 437, 175, 75

odův. K § původní 
znění

2/JH + 630, 44, 13

odův. L § původní 
znění

JH + 529, 134, 23

odův. M § původní 
znění

JH + 422, 174, 87

odův. N § původní 
znění

JH + 418, 153, 104

odův. O § původní 
znění

JH + 663, 14, 11

odův. P § původní 
znění

JH + 638, 28, 22

odův. S § původní 
znění

JH + 598, 26, 63

odův. T § původní 
znění

JH + 576, 68, 43

dílč.

1/JH + 630, 32, 24

2/JH + 430, 189, 67

3/JH + 419, 194, 73

odův. U § původní 
znění

4/JH + 425, 213, 47
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hla
sov
ání

Hlasování JH/EH 
– poznámky

odův. V § původní 
znění

JH + 426, 161, 98

odův. AC § původní 
znění

JH + 465, 99, 124

odův. AD § původní 
znění

JH + 549, 93, 46

odův. AH § původní 
znění

JH + 615, 30, 43

návrh usnesení (výbor FEMM)
(celé znění)

JH + 378, 255, 42

Žádosti o oddělené hlasování
poslanci: § 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; odův. A, E, L, 
M, N, O, P, S, T, V, AC, AD, AH

Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 8
1. část „připomíná názory schválené Výborem ministrů Rady Evropy, který 

doporučil, aby specifická zdravotní péče pro trans osoby, jako je 
hormonální léčba a chirurgie, byla dostupná“

2. část „a hrazená ze systémů veřejného zdravotního pojištění;“

§ 12
1. část celé znění kromě slova: „všeobecné“
2. část toto slovo
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§ 28
1. část „připomíná, že v našich společnostech jsou nadále rozšířeny 

stereotypy a tabu spojené s menstruací a že mohou zpozdit 
diagnostiku nemocí, jako je endometrióza, u které – přestože 
postihuje desetinu žen v reprodukčním věku, je nejčastější příčinou 
ženské neplodnosti a způsobuje chronickou pánevní bolest – trvá 
průměrně osm let, než je diagnostikována, a neexistuje na ni léčba; 
vyzývá členské státy, aby zajistily komplexní a odborně přesné 
vzdělávání, pokud jde o menstruaci, aby zvýšily povědomí a 
zahájily rozsáhlé informační kampaně o endometrióze zaměřené na 
veřejnost, zdravotnické pracovníky a zákonodárce; vyzývá členské 
státy, aby zajistily přístup ke vzdělávacím programům o menstruaci 
ve školách pro všechny děti, aby se menstruující osoby mohly 
informovaně rozhodovat o své menstruaci a těle;“

2. část „vyzývá členské státy, aby bezodkladně řešily menstruační 
chudobu tím, že zajistí, aby menstruační pomůcky byly bezplatně k 
dispozici všem, kdo je potřebují;7

§ 33
1. část celé znění kromě slov: „a vyzývá členské státy, aby zajistily přístup 

k bezpečnému a zákonnému umělému přerušení těhotenství“
2. část tato slova

§ 34
1. část „naléhavě vyzývá členské státy, aby dekriminalizovaly umělé 

přerušení těhotenství, odstranily překážky bránící zákonnému 
umělému přerušení těhotenství a bojovaly proti nim, a připomíná 
jim, že nesou odpovědnost za to, aby ženy měly přístup k právům, 
jež jim byla udělena právními předpisy;“

2. část „naléhavě vyzývá členské státy, aby zdokonalily stávající metody 
poskytování péče související se sexuálním a reprodukčním zdravím 
a prozkoumaly metody nové a také způsoby řešení nedostatků v 
poskytování služeb, které vyšly najevo v souvislosti s 
onemocněním COVID-19, a aby tak učinily pro všechny, se 
zvláštním důrazem na nejvíce marginalizované skupiny; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby podpořila ochranu sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv prostřednictvím příští strategie EU v oblasti zdraví;“

§ 35
1. část „vybízí členské státy, aby provedly přezkum svých vnitrostátních 

právních předpisů o umělém přerušení těhotenství a uvedly je do 
souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv 
a regionálními osvědčenými postupy tím, že zajistí, aby přerušení 
těhotenství na žádost provedené v časném těhotenství bylo legální 
a případně i později, je-li ohroženo zdraví nebo život těhotné ženy; 
připomíná, že úplný zákaz péče spojené s umělým přerušením 
těhotenství nebo její odepření je formou genderově podmíněného 
násilí,“

2. část „a naléhavě vyzývá členské státy, aby podporovaly osvědčené 
postupy v oblasti zdravotní péče tím, že zavedou dostupné služby v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví na úrovni primární péče, 
přičemž pro veškerou požadovanou vyšší péči budou zavedeny 
systémy předávání pacientů specialistům;“
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§ 36
1. část celé znění kromě slov: „zdůrazňuje však, že doložka svědomí 

uplatněná některým lékařem nesmí omezit právo pacientky na plný 
přístup ke zdravotní péči a službám;“

2. část tato slova

§ 38
1. část celé znění kromě slova: „dítěte“
2. část toto slovo

§ 43
1. část „připomíná, že evropský region WHO má nejnižší míru kojení na 

světě; zdůrazňuje, že je třeba zvyšovat povědomí a informovanost 
o přínosech kojení;“

2. část „vyzývá členské státy a Komisi, aby zahájily rozsáhlé kampaně 
vyzdvihující výhody kojení;“

§ 47
1. část „zdůrazňuje, že během pandemie COVID-19 je i nadále omezen 

přístup k bezpečnému a legálnímu umělému přerušení těhotenství 
a že v některých případech je usilováno o jeho úplný zákaz pod 
záminkou, že se jedná o službu s nízkou prioritou;“

2. část „naléhavě vyzývá členské státy, aby umožnily bezpečný a 
bezplatný přístup k umělému přerušení těhotenství přizpůsobený 
okolnostem pandemie COVID-19 i po ní, např. k potratové pilulce, a 
aby uznaly umělé přerušení těhotenství za naléhavou a lékařskou 
službu, a odmítly tak veškerá omezení přístupu k této službě;“

odův. I
1. část celé znění kromě slov: „odepření lékařské péče z důvodu osobního 

přesvědčení; právní omezení a praktické překážky v přístupu k 
umělému přerušení těhotenství; odpírání umělého přerušení 
těhotenství;“

2. část tato slova

odův. J
1. část celé znění kromě slov: „bezpečná a zákonná péče a služby spojené 

s přerušením těhotenství, včetně léčby komplikací neodborně 
provedeného přerušení těhotenství;“

2. část tato slova

odův. K
1. část „vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou 

lidskými právy a členské státy EU je musí dodržovat v souladu s 
mezinárodními normami v oblasti lidských práv;“

2. část „vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je nezbytné pro 
fungování demokracie; vzhledem k tomu, že lidská práva, 
demokracie a právní stát jsou vzájemně závislé; vzhledem k tomu, 
že všechny členské státy EU musí všechny tyto hodnoty EU plně 
dodržovat;“
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odův. U
1. část „vzhledem k tomu, že zákony o umělém přerušení těhotenství 

vycházejí z vnitrostátních právních předpisů;“
2. část „vzhledem k tomu, že i když je umělé přerušení těhotenství 

zákonné, často existuje celá řada právních, kvaziprávních a 
neformálních překážek v přístupu k němu,“

3. část: „jako jsou omezené lhůty a důvody pro přístup k umělému 
přerušení těhotenství;“

4. část: „lékařsky neodůvodněné čekací doby; nedostatek vyškolených a 
ochotných zdravotnických pracovníků a odepření zdravotní péče 
založené na osobním přesvědčení, neobjektivní a povinné 
poradenství, záměrné dezinformace nebo povolení třetí stranou, 
testy zbytečné z lékařského hlediska, nouzové požadavky, 
související náklady a jejich nedostatečné proplácení;“

18. Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a 
rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

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

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

Návrh usnesení B9-0365/2021
(výbor FEMM)

dílč.

1/JH + 659, 12, 24

§ 1 § původní 
znění

2/JH + 560, 96, 37

dílč.

1/JH + 572, 66, 55

§ 2 § původní 
znění

2/JH + 464, 157, 72

dílč.

1/JH + 587, 37, 70

§ 3 § původní 
znění

2/JH + 492, 140, 61

dílč.

1/JH + 485, 141, 68

2/JH + 569, 73, 50

§ 5 § původní 
znění

3/JH + 454, 163, 75
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

4/JH + 444, 175, 74

§ 9 § původní 
znění

JH + 572, 49, 74

§ 11 § původní 
znění

JH + 488, 112, 94

§ 13 § původní 
znění

JH + 504, 129, 62

7 The Left JH - 278, 390, 24

8 The Left JH - 257, 407, 30

9 The Left JH - 258, 404, 32

§ 14

§ původní 
znění

JH + 463, 131, 99

dílč.

1/JH + 633, 21, 41

2/JH + 583, 48, 64

§ 16 § původní 
znění

3/JH + 458, 152, 83

§ 17 10 The Left JH + 497, 63, 132

dílč.

1/JH + 661, 9, 23

2/JH + 510, 119, 64

§ 19 § původní 
znění

3/JH + 506, 105, 82

11 The Left JH - 265, 406, 23§ 20

§ původní 
znění

JH + 431, 190, 72

dílč.

1/JH + 664, 12, 19

2/JH + 498, 98, 97

§ 21 § původní 
znění

3/JH + 521, 98, 74
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

dílč.

1/JH + 558, 69, 67

§ 22 § původní 
znění

2/JH + 518, 96, 78

dílč.

1/JH + 686, 4, 5

§ 24 § původní 
znění

2/JH + 451, 146, 97

§ 25 12 The Left JH + 473, 166, 54

dílč.

1/JH + 607, 18, 67

2/JH + 486, 152, 53

§ 26 § původní 
znění

3/JH + 495, 127, 70

dílč.

1/JH + 544, 103, 46

2/JH + 609, 26, 60

3/JH + 515, 120, 59

§ 33 § původní 
znění

4/JH + 493, 130, 70

dílč.

1/JH + 565, 60, 70

§ 36 § původní 
znění

2/JH + 489, 122, 83

dílč.

1/JH + 608, 21, 66

§ 37 § původní 
znění

2/JH + 499, 133, 63

§ 38 § původní 
znění

JH + 484, 106, 104

dílč.§ 40 § původní 
znění

1/JH + 576, 77, 42
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

2/JH + 491, 142, 61

4 PPE JH - 188, 441, 65

dílč.

1/JH + 415, 149, 130

§ 42

§ původní 
znění

2/JH + 436, 154, 104

§ 43 3 Renew JH + 468, 142, 85

5 PPE JH - 164, 398, 132

dílč.

1/JH + 579, 91, 25

2/JH + 494, 143, 56

§ 44

§ původní 
znění

3/JH + 483, 139, 71

dílč.

1/JH + 548, 126, 19

2/JH + 412, 209, 71

§ 45 § původní 
znění

3/JH + 483, 159, 50

za práv. východ. 
13

1 Renew JH + 547, 130, 17

práv. východ. 16 § původní 
znění

JH + 539, 71, 85

práv. východ. 20 2 Renew JH + 555, 57, 83

dílč.

1/JH + 588, 90, 16

odův. A § původní 
znění

2/JH + 492, 151, 50

odův. B § původní 
znění

JH + 485, 100, 109

dílč.odův. D § původní 
znění

1/JH + 638, 35, 22
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

2/JH + 478, 113, 103

dílč.

1/JH + 484, 93, 117

odův. E § původní 
znění

2/JH + 546, 45, 104

dílč.

1/JH + 610, 69, 14

odův. G § původní 
znění

2/JH + 494, 135, 64

odův. I § původní 
znění

JH + 567, 58, 69

6 The Left JH + 486, 163, 46odův. J

§ původní 
znění

JH ↓

odův. M § původní 
znění

JH + 507, 129, 58

odův. N § původní 
znění

JH + 471, 110, 113

odův. O § původní 
znění

JH + 490, 93, 111

odův. R § původní 
znění

JH + 501, 130, 63

dílč.

1/JH + 643, 24, 27

odův. S § původní 
znění

2/JH + 446, 151, 96
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

odův. V § původní 
znění

JH + 454, 159, 80

odův. Z § původní 
znění

JH + 508, 69, 115

odův. AB § původní 
znění

JH + 444, 103, 147

dílč.

1/JH + 632, 11, 51

odův. AC § původní 
znění

2/JH + 472, 161, 60

dílč.

1/JH + 659, 13, 22

odův. AG § původní 
znění

2/JH + 496, 113, 85

odův. AH § původní 
znění

JH + 487, 161, 46

dílč.

1/JH + 576, 72, 47

odův. AI § původní 
znění

2/JH + 494, 135, 65

návrh usnesení (celé znění) JH + 444, 182, 57

Návrh usnesení B9-0366/2021
(ID)

návrh usnesení 
(celé znění)

JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; práv. východ. 16; odův. B, I, J, M, N, O, 

R, V, Z, AB, AH
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Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 42
1. část „vyjadřuje hluboké politování nad společným prohlášením 

Spojených států, Brazílie, Běloruska, Egypta, Haiti, Maďarska, 
Libye, Polska, Senegalu, Svaté Lucie a Ugandy vydaným 
u příležitosti summitu v Nairobi dne 14. listopadu 2019, jehož 
záměrem je oslabit dosažený konsensus a závazky ohledně 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen dohodnuté v souladu 
s akčním programem ICPD a Pekingskou akční platformou 
a výsledky jejich hodnotících konferencí;“

2. část „vítá nedávné zrušení „světového roubíkového pravidla“ a dopad, 
který to má na globální zdravotní péči a práva žen a dívek; znovu 
opakuje svou výzvu, aby EU a její členské státy řešily problém 
nedostatečného financování v této oblasti s využitím vnitrostátního 
financování a financování rozvoje ze strany EU;“

PPE:
§ 1
1. část celé znění kromě slov: „zvyšování dostupnosti antikoncepčních 

prostředků, což ženám umožňuje větší kontrolu plodnosti, nebo“
2. část tato slova

§ 2
1. část „vítá a podporuje prohlášení z Nairobi u příležitosti 25. výročí ΙCPD 

s názvem „Urychlení příslibů“ a jeho výzvu k zintenzivnění úsilí o 
plné, účinné a bezodkladné provádění a financování akčního 
programu ΙCPD“

2. část „a jeho cíl zajistit všeobecný přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu 
zdraví a právům coby součást všeobecné zdravotní péče;“

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

§ 5
1. část „opětovně potvrzuje, že sexuální a reprodukční zdraví a práva mají 

základ v lidských právech, jsou nezbytnou složkou lidské 
důstojnosti a mají zásadní význam pro dosažení rovnosti žen 
a mužů;“

2. část „vyzývá EU a její členské státy, aby uznaly práva žen a dívek na 
tělesnou integritu a samostatné rozhodování;“

3. část: „odsuzuje časté porušování sexuálních a reprodukčních práv žen, 
včetně odpírání přístupu ke komplexní sexuální výchově, službám 
v oblasti plánování rodičovství, antikoncepci, zdravotní péči pro 
matky a rovněž bezpečným a legálním potratům a související péči;“

4. část: „požaduje, aby byl na výše uvedené účely vyčleněn odpovídající 
rozpočet;“

§ 16
1. část celé znění kromě slov: „s antikoncepcí“ a  „potratem“
2. část „s antikoncepcí“
3. část: „potratem“
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§ 19
1. část celé znění kromě slov: „a sexuální výchovu“ a „uznává, že 

genderově citlivá komplexní sexuální výchova zaměřená na 
praktické dovednosti přiměřeně vyvíjejícím se schopnostem je 
zásadní pro to, aby se dospívající a mladí lidé dokázali chránit před 
nechtěným těhotenstvím a sexuálně přenosnými infekcemi, včetně 
HIV a AIDS, aby ve vztazích prosazovali hodnoty tolerance, 
vzájemného respektu, svolení a nenásilí a aby mohli plánovat svůj 
život;“

2. část „a sexuální výchovu“
3. část: „uznává, že genderově citlivá komplexní sexuální výchova 

zaměřená na praktické dovednosti přiměřeně vyvíjejícím se 
schopnostem je zásadní pro to, aby se dospívající a mladí lidé 
dokázali chránit před nechtěným těhotenstvím a sexuálně 
přenosnými infekcemi, včetně HIV a AIDS, aby ve vztazích 
prosazovali hodnoty tolerance, vzájemného respektu, svolení 
a nenásilí a aby mohli plánovat svůj život;“

§ 21
1. část celé znění kromě slov: „a zabránila výskytu nebezpečných potratů“ 

a „i ošetření po potratu“
2. část „a zabránila výskytu nebezpečných potratů“
3. část:  „i ošetření po potratu“

§ 22
1. část celé znění kromě slov: „včetně opatření k prevenci nebezpečných 

potratů a zamezení těmto potratům a předpisů o ošetření po 
potratu“

2. část tato slova

§ 24
1. část „odsuzuje všechny formy násilí na základě pohlaví, jako je fyzické, 

sexuální a psychické násilí a vykořisťování, masové znásilňování, 
obchodování s lidmi a mrzačení ženských pohlavních orgánů; 
konstatuje, že násilí páchané na základě pohlaví zůstává v Evropě 
trvalou výzvou, která vyžaduje koordinovanou reakci ze strany 
odvětví zdravotnictví, vzdělávání, sociálních i právních služeb 
prostřednictvím celoživotních preventivních a reaktivních opatření 
založených na právech;“

2. část „vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími útoky na práva žen 
a jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva, které zahrnují 
odpírání přístupu ke službám v oblasti plánování rodičovství, 
antikoncepci a bezpečným a legálním potratům a souvisejícím 
službám, a rovněž nad právními předpisy v mnoha částech světa, 
jež tato práva omezují, a to i v EU; důrazně poukazuje na to, že 
odpírání služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, 
včetně bezpečného a legálního potratu, představuje jednu z forem 
násilí páchaného na ženách a dívkách;“



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_CS.docx 26 PE 694.839

§ 26
1. část celé znění kromě slov: „a dalšího pokroku v agendě týkající se 

sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“ a „v tomto ohledu 
poukazuje na to, že komplexní výuka o vztazích a sexuální výchova 
jsou klíčové pro to, aby děti a mladí lidé mohli rozvíjet svou 
schopnost utvářet zdravé, rovnoprávné, podpůrné a bezpečné 
vztahy bez diskriminace, nátlaku a násilí, a rovněž pro prevenci 
sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví a násilí mezi blízkými 
partnery; vybízí proto všechny členské státy, aby ve školách 
zavedly komplexní, věkově přizpůsobenou výchovu týkající se 
sexuality a vztahů;“

2. část „a dalšího pokroku v agendě týkající se sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv“

3. část: „v tomto ohledu poukazuje na to, že komplexní výuka o vztazích 
a sexuální výchova jsou klíčové pro to, aby děti a mladí lidé mohli 
rozvíjet svou schopnost utvářet zdravé, rovnoprávné, podpůrné 
a bezpečné vztahy bez diskriminace, nátlaku a násilí, a rovněž pro 
prevenci sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví a násilí mezi 
blízkými partnery; vybízí proto všechny členské státy, aby ve 
školách zavedly komplexní, věkově přizpůsobenou výchovu týkající 
se sexuality a vztahů;“

§ 33
1. část „uznává, že humanitární krize zesilují výzvy spojené se sexuálním 

a reprodukčním zdravím a právy a mají dopad na nejzranitelnější 
osoby, zejména na globálním Jihu;“

2. část „připomíná, že v krizových oblastech jsou žen a dívky v obzvlášť 
velké míře vystaveny sexuálnímu násilí, znásilňování, sexuálně 
přenosným onemocněním, sexuálnímu vykořisťování a nechtěnému 
těhotenství; zdůrazňuje, že je důležité v takovýchto situacích 
zajistit přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv a náležitě tomu přizpůsobit humanitární pomoc; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily aspekt rovnosti žen 
a mužů a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv ve své 
humanitární pomoci, mimo jiné z hlediska odborné přípravy 
humanitárních aktérů a financování, jelikož přístup ke zdravotní 
péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví je pro osoby 
v oblastech vyžadujících humanitární pomoc základní potřebou;“ 
kromě slov: „zdůrazňuje, že je důležité v takovýchto situacích 
zajistit přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv a náležitě tomu přizpůsobit humanitární pomoc;“ a „a 
práv“

3. část: „zdůrazňuje, že je důležité v takovýchto situacích zajistit přístup ke 
službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
a náležitě tomu přizpůsobit humanitární pomoc;“

4. část: „a práv“
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§ 36
1. část „vyzývá EU, aby dala najevo svou silnou vedoucí úlohu při 

zajišťování práv dívek a žen a dosahování rovnosti žen a mužů, a to 
i ve své vnější činnosti prostřednictvím provádění ambiciózního 
GAP III na období po roce 2020;“

2. část „rovněž vyzývá EU, aby ve své politice rozvojové spolupráce – 
zejména v rámci nového nástroje pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci (NDICI) – zajistila přiměřené financování 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv a plánování rodičovství 
a aby navrhla strategie pro zajištění stabilního a nepřetržitého 
poskytování všech požadovaných služeb;“

§ 37
1. část celé znění kromě slov: „komplexní sexuální výchově“
2. část tato slova

§ 40
1. část celé znění kromě slov: „a práv“
2. část tato slova

§ 44
1. část celé znění kromě slov: „a práv“ a „mimo jiné s ohledem na sexuální 

a reprodukční zdraví a práva“
2. část „a práv“
3. část: „mimo jiné s ohledem na sexuální a reprodukční zdraví a práva“

§ 45
1. část celé znění kromě slov: „závazných“ a „a právům“
2. část „závazných“
3. část: „a právům“

odův. A
1. část celé znění kromě slov: „a práv“
2. část tato slova

odův. D
1. část „vzhledem k tomu, že cíle udržitelného rozvoje rovněž vyzývají 

k zajištění všeobecné zdravotní péče, konkrétně prostřednictvím 
přístupu ke kvalitním základním službám v oblasti zdravotní péče 
a k účinným a cenově dostupným léčivým přípravkům a očkování 
pro všechny;“

2. část „vzhledem k tomu, že zaručení sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv, práv žen a jejich možnosti svobodně rozhodovat o svém 
těle a životě je ústředním předpokladem dosažení ostatních cílů 
udržitelného rozvoje;“
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odův. E
1. část „vzhledem k tomu, že 25. výročí nabídlo příležitost k tomu, aby 

vlády a další aktéři na celosvětové úrovni potvrdili svůj závazek, 
pokud jde o agendu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, 
protože sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou v mnoha zemích 
stále popírána;“

2. část „vzhledem k tomu, že ICPD je všeobecně platný dokument, který je 
nutné uplatňovat v rámci Evropské unie i mimo ni;“

odův. G
1. část celé znění kromě slov: „a práv“
2. část tato slova

odův. S
1. část „vzhledem k tomu, že v roce 1994 akční program naléhavě vyzval 

země, aby do roku 2000 dosáhly snížení úmrtnosti matek na 
poloviční úroveň roku 1990 a dalšího snížení o polovinu do roku 
2015, což by znamenalo snížení úmrtnosti matek o 75 %; vzhledem 
k tomu, že zatímco se v celosvětovém měřítku úmrtnost matek od 
roku 1995 snížila přibližně o 44 %, přičemž pokrok lze vypozorovat 
ve všech regionech, těhotenství dospívajících je dosud hlavním 
faktorem přispívajícím k úmrtnosti a nemocnosti matek, neboť 
ročně zemře asi 70 000 dospívajících dívek z příčin, jež souvisejí 
s těhotenstvím nebo porodem, a k převážné většině úmrtí matek 
stále dochází v prostředí s nedostatečnými zdroji;“

2. část „vzhledem k tomu, že úmrtnost matek v důsledku nebezpečných 
potratů i celkovou úmrtnost matek snižuje odstranění zákonných 
překážek bránících přístupu k potratům;“

odův. AC
1. část „vzhledem k tomu, že od roku 2015 se nástroj pro globální 

financování snaží povzbudit vlády členských států, aby zvýšily své 
výdaje v souladu s cíli udržitelného rozvoje v oblasti zdraví;“

2. část „vzhledem k tomu, že opětovné zavedení a rozšíření „světového 
roubíkového pravidla“ mělo zničující dopad na přístup žen a dívek 
ke komplexní zdravotní péči, včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv;“

odův. AG
1. část „vzhledem k tomu, že Evropský konsenzus o rozvoji zahrnuje 

rovnost žen a mužů a lidská práva žen a dívek, jejich posílení 
a ochranu coby základní zásady a priority ve všech oblastech vnější 
činnosti EU;“

2. část „vzhledem k tomu, že je rovněž nutné zajistit všeobecný přístup ke 
kvalitním a cenově dostupným informacím a vzdělávání ohledně 
sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně komplexní sexuální 
výchovy, a že je třeba splnit závazek vynaložit nejméně 20 % 
pomoci EU na sociální začleňování a lidský rozvoj;“

odův. AI
1. část celé znění kromě slov: „a práva“
2. část tato slova
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19. Účelnost, subsidiarita a proporcionalita právních předpisů 
Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních 
předpisů za roky 2017, 2018 a 2019

Zpráva: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

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

§ 3 1 ID JH - 148, 542, 5

za § 4 2 ID JH - 147, 541, 7

§ 5 § původní 
znění

JH + 513, 136, 47

dílč.

1/JH + 662, 15, 20

§ 9 § původní 
znění

2/JH + 553, 131, 13

§ 10 3 ID JH - 124, 555, 16

7 PPE JH + 551, 115, 31

dílč.

1/JH ↓

§ 13

§ původní 
znění

2/JH ↓

§ 18 4 ID JH - 83, 541, 71

§ 19 § původní 
znění

JH + 411, 232, 54

za § 26 6 Renew JH + 393, 276, 28

§ 33 5 ID JH - 161, 529, 5

dílč.

1/JH + 632, 49, 16

2/JH + 608, 54, 35

§ 34 § původní 
znění

3/JH + 680, 5, 12
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

odův. J § původní 
znění

JH + 447, 219, 31

odův. N § původní 
znění

JH + 403, 283, 10

dílč.

1/JH + 614, 75, 6

odův. P § původní 
znění

2/JH - 216, 470, 10

návrh usnesení (celé znění) JH + 620, 20, 51

Žádosti o oddělené hlasování
PPE: § 19
S&D: odův. J, N, P
ID: § 5



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_CS.docx 31 PE 694.839

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 13
1. část celé znění kromě slov: „vybízí Komisi, aby posoudila možnost 

zavedení neformálního postupu „zelené karty“; zdůrazňuje závazek 
Komise poskytovat v budoucnu souhrnné odpovědi v případech, 
kdy alespoň čtyři parlamenty vydaly odůvodněná stanoviska, a 
umožnit na základě individuálního posouzení technickou flexibilitu, 
pokud jde o osmitýdenní lhůtu, v níž musí vnitrostátní parlamenty 
předložit svá stanoviska;“

2. část tato slova

Renew:
odův. P
1. část „vzhledem k tomu, že Parlament, Komise a Rada jakožto 

normotvůrci musí dodržovat zásady svěření pravomocí, subsidiarity 
a proporcionality;“

2. část „vzhledem k tomu, že základem pro dodržování těchto zásad je 
přísné dodržování pravomocí jednotlivých zemí a že právní 
předpisy EU musí být přizpůsobeny požadavkům občanů tím, že 
budou vždy prováděny a uplatňovány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, čímž se zajistí rovné podmínky pro občany EU;7

ID:
§ 9
1. část celé znění kromě slov: „vítá výsledky a doporučení zprávy pracovní 

skupiny, v níž se uvádí, že ve všech stávajících oblastech činnosti 
existuje přidaná hodnota EU, a skutečnost, že pracovní skupina 
proto neurčila žádné pravomoci svěřené Smlouvou ani oblasti 
politiky, které by měly být definitivně, zcela nebo zčásti, přeneseny 
na členské státy;“ a „aby tyto závěry provedla, a zejména“

2. část tato slova

§ 34
1. část „bere na vědomí přístup „jeden přijmout – jeden zrušit“ založený 

na zapojení zúčastněných stran, za pomocí něhož chce Komise 
vyrovnat nově vzniklou zátěž – zejména pro mikropodniky a malé a 
střední podniky – tím, že na úrovni EU v téže oblasti politiky 
odstraní zátěž, která je rovnocenná té, kterou občané a podniky 
mají nově nést; zdůrazňuje, že uplatňování tohoto přístupu by 
nemělo být v rozporu s cíli zlepšování právní úpravy, a zdůrazňuje, 
že by nemělo vést k mechanickým rozhodnutím o zrušení právních 
předpisů nebo snížení standardů a že jeho cílem by měla být 
modernizace a reforma právních předpisů EU, která umožní, aby 
tyto předpisy obstály před novými společenskými výzvami;“

2. část „zdůrazňuje, že při navrhování, provádění a uplatňování aktů EU je 
sice třeba vyhýbat se další zbytečné administrativní zátěži, 
nicméně by tato snaha neměla vyústit v deregulaci či v absenci 
regulace“

3. část: „ani parlamentům členských států bránit v zachování nebo 
přijímání ambicióznějších opatření a přísnějších norem v oblasti 
sociálních věcí, životního prostředí a ochrany spotřebitele, pokud 
právní předpisy Unie stanovují pouze minimální normy;“
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20. Zprávy o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020

Zpráva: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

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

§ 6 20 ECR JH - 142, 519, 34

za § 6 5 Verts/ALE JH - 167, 444, 85

§ 11 21 ECR JH - 137, 526, 32

12 ECR JH - 132, 554, 10§ 18

17 PPE JH - 220, 405, 71

6 Verts/ALE JH - 288, 398, 8

13 ECR JH - 170, 507, 19

18 PPE JH - 290, 379, 27

dílč.

1/JH + 639, 54, 2

§ 21

§ původní 
znění

2/JH + 511, 180, 5

§ 37 10 ID JH - 167, 515, 11

§ 38 § původní 
znění

JH + 593, 3, 100

dílč.

1/JH + 542, 98, 54

§ 43 § původní 
znění

2/JH + 604, 40, 50

§ 46 7 Verts/ALE JH - 233, 404, 58

19 PPE JH - 281, 360, 54

dílč.

1/JH + 638, 52, 5

2/JH + 543, 80, 72

§ 47

§ původní 
znění

3/JH + 505, 124, 66
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

8 Verts/ALE JH - 177, 513, 4§ 56

14 S&D JH - 278, 410, 6

9 Verts/ALE JH - 182, 504, 9

dílč.

1/JH + 559, 130, 5

15 S&D

2/JH - 290, 398, 6

dílč.

1/JH ↓

§ 57

§ původní 
znění

2/JH ↓

1Z The Left JH - 111, 574, 10§ 58

16 S&D JH - 270, 418, 7

dílč.

1/JH + 646, 20, 29

§ 81 § původní 
znění

2/JH + 548, 49, 98

§ 87 2Z The Left JH - 83, 597, 15

§ 89 3Z The Left JH - 97, 580, 18

§ 90 11 ID JH - 108, 520, 64

§ 91 4Z The Left JH - 81, 597, 17

návrh usnesení (celé znění) JH + 483, 73, 133

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: § 38

Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 43
1. část „oceňuje vůbec první pochod Sarajevo Pride, který se konal dne 9. 

září 2019, a očekává, že nejnovější omezení kvůli pandemii 
nezabrání konání pochodu v blízké budoucnosti;“

2. část „připomíná, že je třeba zlepšit situaci osob LGBTIQ+, stíhat násilí a 
trestné činy z nenávisti vůči těmto osobám, jakož i podporovat 
jejich sociální začlenění a přijmout příslušný akční plán;“
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§ 57
1. část celé znění kromě slov: „k němuž údajně dochází, například podle 

zpráv o navracení osob na hranicích Bosny a Hercegoviny; vyzývá 
Komisi, aby zavedla mechanismus nezávislého monitorování a 
vyšetřování;“

2. část tato slova

§ 81
1. část celé znění kromě slov: „připomíná, že přílišné spoléhání na uhlí 

zpomaluje již opožděný přechod na energii z obnovitelných zdrojů; 
naléhavě vyzývá orgány, aby podnikly kroky k postupnému 
ukončení provozu neúčinných a znečišťujících uhelných 
elektráren;“

2. část tato slova

Verts/ALE:
§ 21
1. část celé znění kromě slov: „a to nejlépe před všeobecnými volbami v 

roce 2022“
2. část tato slova

§ 47
1. část celé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že bylo možné dosáhnout 

dohody o volbách v Mostaru, což svědčí o politické vůli dosáhnout 
kompromisu,“ a „pokud možno před všeobecnými volbami v roce 
2022“

2. část „zdůrazňuje, že bylo možné dosáhnout dohody o volbách v 
Mostaru, což svědčí o politické vůli dosáhnout kompromisu,“

3. část: „pokud možno před všeobecnými volbami v roce 2022“

PPE:
pn. 15
1. část celé znění kromě slov: „násilném“, „což představuje porušení 

mezinárodních smluv“ a „pokud jde o její vyšetřování týkající se 
údajného zapojování agentury do porušování základních práv; 
očekává, že zpráva této skupiny plně zohlední zprávy organizací 
občanské společnosti a svědectví obětí násilí na hranicích EU;“

2. část tato slova


