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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



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SK.docx 2 PE 695.753

OBSAH

1. Zefektívnenie opatrení na realizáciu TEN-T ***II....................................4
2. Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na 
účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo 
smernice 2002/58/ES) ***I...........................................................................4
3. Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe ***I ........4
4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 – pripísanie prebytku za 
rozpočtový rok 2020....................................................................................4
5. Agentúra Európskej únie pre základné práva ***...................................5
6. Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a osobitnej 
pravidelnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi *** .....................5
7. Fond pre vnútornú bezpečnosť ***II.......................................................5
8. Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II .......................5
9. Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 ***II..........................6
10. Bezpečnosť železníc a signalizácia: posúdenie aktuálneho stavu 
zavádzania ERTMS.......................................................................................6
11. Obchodné aspekty a dôsledky pandémie COVID-19 ...........................6
12. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: prenesenie vykonávacích 
právomocí na Komisiu s cieľom určiť význam pojmov používaných v 
určitých ustanoveniach * .............................................................................6
13. Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku....................................6
14. Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 
2020 7
15. Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná 
správa za rok 2019 ....................................................................................10
16. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: 
geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2 ...............................................11
17. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná sója 
DAS-81419-2 × DAS–44406–6 ...................................................................11
18. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: 
geneticky modifikovaná kukurica 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a 
geneticky modifikovaná kukurica obsahujúcu kombináciu dvoch alebo 
troch genetických modifikácií 1507, MIR162, MON810 a NK603 ...............12
19. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: 
geneticky modifikovaná kukurica Bt 11 (SYN-BTØ11-1) ............................12
20. Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom - výročná 
správa za rok 2019 ....................................................................................12
21. Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby 



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SK.docx 3 PE 695.753

energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu .............................14
22. Nástroj na prepájanie Európy ***II ....................................................14
23. Opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu o finančných 
následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom 
fonde uhlia a ocele ***...............................................................................15
24. Riadenie aktív ESUO v likvidácii a riadenie aktív Výskumného fondu 
uhlia a ocele *............................................................................................15
25. Vízový informačný systém (VIS): spracovanie víz ***II .....................15
26. Vízový informačný systém (VIS): podmienky prístupu k ostatným 
informačným systémom EÚ na účely VIS ***II...........................................16
27. Integrované riadenie hraníc: Nástroj finančnej podpory na riadenie 
hraníc a vízovú politiku 2021 – 2027 ***II..................................................16
28. Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ ...................16
29. Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov20
30. Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou 
v oblasti starnutia po roku 2020................................................................21
31. Vypracovanie pokynov na uplatňovanie všeobecného režimu 
podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie .................................................23
32. Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského 
zákon EÚ) ..................................................................................................24
33. Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru.....................25
34. Európska agentúra pre lieky ***I ......................................................27
35. Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030 ***I

29
36. Nový EVP pre výskum a inovácie ......................................................36
37. Počet členov osobitných výborov a vyšetrovacieho výboru..............36
38. Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne .................................................37
39. Hong Kong, najmä prípad Apple Daily...............................................38
40. Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-
Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho ............................................................39
41. Preskúmanie makroekonomického legislatívneho rámca .................41
42. Situácia v Nikarague .........................................................................42
43. Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej 
strane (HDP) ..............................................................................................43
44. Zriadenie antarktických chránených morských oblastí a ochrana 
biodiverzity Južného oceánu ......................................................................44
45. Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku 
právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente.................................45



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SK.docx 4 PE 695.753

1. Zefektívnenie opatrení na realizáciu TEN-T ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania

2. Používanie technológií na spracovanie osobných a iných 
údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online 
(dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I

Správa: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná 
dohoda

39 výbor HPM + 537, 133, 24

3. Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe 
***I

Správa: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 646, 24, 25
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4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 – pripísanie prebytku za 
rozpočtový rok 2020

Správa: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 641, 36, 18

5. Agentúra Európskej únie pre základné práva ***

Odporúčanie: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup schvaľovania HPM + 546, 69, 79

6. Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a 
osobitnej pravidelnej preprave cestujúcich autokarmi a 
autobusmi ***

Odporúčanie: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup schvaľovania HPM + 613, 29, 53

7. Fond pre vnútornú bezpečnosť ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (potrebná 
väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie 
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pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

návrh na zamietnutie pozície Rady

zamietnutie 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

HPM - 132, 558, 4

8. Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (potrebná väčšina 
hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

návrh na zamietnutie pozície Rady

zamietnutie 1 Verts/ALE HPM - 143, 516, 35

9. Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Schválenie bez hlasovania

10. Bezpečnosť železníc a signalizácia: posúdenie aktuálneho 
stavu zavádzania ERTMS

Správa: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 667, 11, 14
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11. Obchodné aspekty a dôsledky pandémie COVID-19

Správa: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 509, 63, 120

12. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: prenesenie 
vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom určiť význam 
pojmov používaných v určitých ustanoveniach *

Správa: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh Komisie HPM + 561, 43, 88

13. Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku

Správa: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (potrebná väčšina hlasov všetkých 
poslancov Parlamentu na prijatie pozmeňujúcich návrhov)

Predmet PN 
č.

Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – hlasovanie 

v blokoch

výbor HPM + 669, 14, 12

čl. 197 3 výbor HPM + 480, 180, 35

HPČ

1/HPM + 677, 14, 3

2/HPM + 401, 103, 187

čl. 213 ods. 1 4 výbor

3/HPM + 360, 129, 202
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Predmet PN 
č.

Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

čl. 213 od odseku 1 19 ID HPM - 159, 527, 7

čl. 123 od 
pododseku 3

5 výbor HPM - 340, 168, 184

čl. 223 ods. 3 14 výbor HPM + 538, 142, 15

Návrh rozhodnutia HPM + 353, 125, 211

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: PN 3, 14
PPE: PN 4, 5

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 4
1. časť „Predseda a prvý podpredseda výboru nesmú byť rovnakého 

pohlavia.“ a „Rodová rovnováha sa vzťahuje aj na ostatných členov 
predsedníctva.“

2. časť „Predseda a prvý podpredseda výboru nesmú byť rovnakého 
pohlavia.“

3. časť „Rodová rovnováha sa vzťahuje aj na ostatných členov 
predsedníctva.“

14. Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná 
správa za rok 2020

Správa: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 535, 83, 77

2/HPM + 604, 44, 47

3/HPM + 536, 148, 11

ods. 6 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 681, 4, 10

HPČ

1/HPM + 552, 113, 30

ods. 8 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 676, 14, 5
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

3/HPM + 548, 120, 27

ods. 9 3 ID HPM - 154, 535, 4

HPČ

1/HPM + 659, 26, 10

2/HPM + 658, 26, 11

ods. 17 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 561, 118, 16

ods. 27 4 ID HPM - 163, 516, 14

ods. 66 ods. pôvodný 
text

HPM + 593, 59, 43

ods. 68 ods. pôvodný 
text

HPM + 582, 60, 53

od odseku 76 5 ID HPM - 113, 529, 51

HPČ

1/HPM + 491, 176, 28

ods. 85 1 Renew

2/HPM + 387, 179, 129

HPČ

1/HPM + 545, 53, 97

ods. 86 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 544, 51, 100

ods. 96 6 ID HPM - 135, 544, 13

odôv. C 2 ID HPM - 143, 531, 18

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 582, 62, 48

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: odseky 66, 68

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
PN 1
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1. časť text ako celok okrem slov: „pripomína, že európska ombudsmanka 
zistila, že rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
nezakázať svojmu výkonnému riaditeľovi stať sa výkonným 
riaditeľom lobby finančného sektora bol nesprávny úradný postup 
a že zákaz zmeny zamestnania by bol potrebným a primeraným 
opatrením;“

2. časť tieto slová

ods. 86
1. časť „vyjadruje znepokojenie nad tým, že osem viceprezidentov EIB 

okrem odvetvových zodpovedností dohliada na návrhy projektov zo 
svojich domovských krajín spolu s inými zodpovednosťami v 
jednotlivých krajinách;“

2. časť „vyjadruje poľutovanie nad tým, že EIB nereagovala na požiadavku 
Parlamentu zahrnúť do kódexu správania predstavenstva 
ustanovenie, na základe ktorého by jeho členovia boli vylúčení z 
možnosti vykonávania dohľadu nad poskytovaním úverov alebo 
nad realizáciou projektov vo svojej domovskej krajine;“

ID:
ods. 8
1. časť „poznamenáva, že podľa plánu Komisie týkajúceho sa cieľov v 

oblasti klímy do roku 2030 bude EÚ musieť každoročne v období 
2021 – 2030 investovať o 350 miliárd EUR viac ako investovala v 
období 2011 – 2020; zdôrazňuje, že na prekonanie tohto 
nedostatku investícií v oblasti klímy je potrebná ešte väčšia úloha 
EIB;“

2. časť „vyzýva Radu guvernérov, aby využila príležitosť priaznivých 
úverových podmienok pre EIB na zvýšenie vydávania a splatnosti 
dlhopisov a aby zároveň zachovala jej silnú kapitálovú 
pozíciu;“ okrem slov: „využila príležitosť priaznivých úverových 
podmienok pre EIB na zvýšenie vydávania a splatnosti dlhopisov a 
aby zároveň;“

3. časť tieto slová
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ods. 17
1. časť „vyzýva EIB, aby prispela k riešeniu systémových nedostatkov, 

ktoré bránia určitým regiónom alebo krajinám v tom, aby v plnej 
miere využívali možnosti financovania z EIB,“

2. časť „okrem iného posilnením svojho úsilia o rozšírenie svojich 
úverových činností, poskytovaním technickej pomoci a poradenskej 
podpory, a to najmä v regiónoch, ktoré priťahujú nízke investície a 
ktoré počas krízy spôsobenej pandémiou nemali výrazný prínos z 
výnimky z pravidiel štátnej pomoci z dôvodu nedostatku finančnej 
kapacity alebo manévrovacieho priestoru štátu;“ okrem slov: 
„posilnením svojho úsilia o rozšírenie svojich úverových činností“

3. časť tieto slová

Verts/ALE, ID:
ods. 6
1. časť „konštatuje, že EIB je inštitúcia s vysokým pákovým efektom;“
2. časť „vyzýva akcionárov EIB, aby sa zamysleli nad optimálnou 

kapitálovou štruktúrou banky a dohodli sa na zvýšení kapitálu, a to 
tak hotovostného, ako aj splatného na požiadanie; zdôrazňuje, že 
navýšenie kapitálu by malo byť spojené s väčšou 
transparentnosťou a demokratickou zodpovednosťou, efektívnosťou 
štruktúry riadenia a environmentálnou udržateľnosťou;“ okrem 
slov: „a dohodli sa na zvýšení kapitálu, a to tak hotovostného, ako 
aj splatného na požiadanie; zdôrazňuje, že navýšenie kapitálu by 
malo byť spojené s väčšou transparentnosťou a demokratickou 
zodpovednosťou, efektívnosťou štruktúry riadenia a 
environmentálnou udržateľnosťou;“

3. časť „a dohodli sa na zvýšení kapitálu, a to tak hotovostného, ako aj 
splatného na požiadanie; zdôrazňuje, že navýšenie kapitálu by 
malo byť spojené s“

4. časť „väčšou transparentnosťou a demokratickou zodpovednosťou, 
efektívnosťou štruktúry riadenia a environmentálnou 
udržateľnosťou;“

15. Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – 
výročná správa za rok 2019

Správa: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 7 1 PPE HPM - 252, 408, 35

ods. 11 2 PPE HPM - 171, 450, 74

od odseku 23 3 PPE HPM - 319, 347, 29

4V PPE HPM - 281, 377, 37ods. 25

9 ID HPM - 146, 387, 157
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 30 5 PPE HPM - 258, 418, 19

ods. 36 10 ID HPM - 84, 605, 4

ods. 38 11 ID HPM - 187, 343, 158

ods. 41 6 PPE HPM - 197, 493, 4

ods. 61 7 PPE HPM - 259, 394, 42

ods. 62 8 PPE HPM - 255, 410, 30

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 542, 82, 68

16. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: 
geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2

Návrh uznesenia: B9-0372/2021

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0372/2021 
(výbor ENVI)

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 470, 199, 23

17. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky 
modifikovaná sója DAS-81419-2 × DAS–44406–6

Návrh uznesenia: B9-0373/2021

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0373/2021
(výbor ENVI)

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 470, 199, 23
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18. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: 
geneticky modifikovaná kukurica 1507 × MIR162 × MON810 × 
NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúcu 
kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií 1507, 
MIR162, MON810 a NK603

Návrh uznesenia: B9-0374/2021

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0374/2021
(výbor ENVI)

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 470, 200, 22

19. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: 
geneticky modifikovaná kukurica Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Návrh uznesenia: B9-0375/2021

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0375/2021
(výbor ENVI)

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 470, 200, 22
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20. Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom - 
výročná správa za rok 2019

Správa: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 2 3 S&D HPM + 653, 4, 38

HPČ

1/HPM + 659, 23, 13

ods. 39 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 463, 171, 61

HPČ

1/HPM + 664, 23, 8

ods. 40 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 464, 170, 61

HPČ

1/HPM + 648, 26, 21

ods. 51 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 391, 192, 112

4 S&D HPM + 327, 312, 56

HPČ

1/HPM ↓

ods. 64

ods. pôvodný 
text

2/HPM ↓

ods. 65 ods. pôvodný 
text

HPM + 427, 146, 120

HPČ

1/HPM + 576, 31, 88

ods. 70 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 401, 201, 93

ods. 81 2 PPE HPM + 646, 29, 20

odôv. I 1 PPE HPM + 564, 17, 114

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 534, 34, 124
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Žiadosti o oddelené hlasovanie
S&D: ods. 65

Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods. 64
1. časť text ako celok okrem slov: „pripomína, že v prípade kandidátov 

nominovaných Belgickom, Bulharskom a Portugalskom Rada 
nepostupovala podľa preferenčného poradia výberovej komisie;“

2. časť tieto slová

ods. 70
1. časť text ako celok okrem slov: „ako je Bulharsko, Chorvátsko, Česko, 

Maďarsko, Malta a Slovensko“
2. časť tieto slová

PPE:
ods. 39
1. časť Text ako celok okrem slova: „úplná“
2. časť toto slovo

ods. 40
1. časť Text ako celok okrem slova: „úplná“
2. časť toto slovo

ods. 51
1. časť „víta prijatie novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom 29. 

apríla 2019; víta politiku nulovej tolerancie voči podvodom; víta 
opätovné zavedenie podnikového dohľadu Komisie nad podvodmi, 
na základe ktorého OLAF získa silnejšiu poradnú a dozornú úlohu; 
víta opätovné zavedenie podnikového dohľadu Komisie nad 
podvodmi, na základe ktorého OLAF získa silnejšiu poradnú a 
dozornú úlohu;“

2. časť „pripomína, že v stratégii je stanovený záväzný akčný plán týkajúci 
sa len útvarov Komisie a výkonných agentúr napriek tomu, že 
zodpovednosť nesú z veľkej časti členské štáty; požaduje jednotný 
prístup, ktorý by mal zahŕňať aj členské štáty;“

21. Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu

Správa: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia 
(text ako celok)

HPM + 512, 21, 159
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22. Nástroj na prepájanie Európy ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov 
Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

návrh na zamietnutie pozície Rady

zamietnutie 1 Verts/ALE HPM - 114, 518, 58

23. Opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu o finančných 
následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o 
Výskumnom fonde uhlia a ocele ***

Odporúčanie: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Postup schvaľovania HPM + 627, 40, 29

24. Riadenie aktív ESUO v likvidácii a riadenie aktív Výskumného 
fondu uhlia a ocele *

Správa: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 600, 42, 54

25. Vízový informačný systém (VIS): spracovanie víz ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (potrebná väčšina 
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hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

návrh na zamietnutie pozície Rady

zamietnutie 1 The Left HPM - 114, 578, 4
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26. Vízový informačný systém (VIS): podmienky prístupu k 
ostatným informačným systémom EÚ na účely VIS ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (potrebná väčšina 
hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

návrh na zamietnutie pozície Rady

zamietnutie 1 The Left HPM - 113, 577, 6

27. Integrované riadenie hraníc: Nástroj finančnej podpory na 
riadenie hraníc a vízovú politiku 2021 – 2027 ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (potrebná väčšina 
hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

návrh na zamietnutie pozície Rady

zamietnutie 1 The Left HPM - 84, 496, 111

28. Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ

Správa: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 3 ods. pôvodný 
text

HPM + 366, 317, 9

HPČ

1/HPM + 661, 6, 25

ods. 4 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 394, 277, 21

1 poslanci HPM - 297, 376, 17ods. 5

ods. pôvodný HPČ



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SK.docx 19 PE 695.753

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

1/HPM + 574, 78, 38text

2/HPM + 357, 321, 14

2 poslanci HPM + 453, 214, 25ods. 13

ods. pôvodný 
text

HPM ↓

ods. 19 3 poslanci HPM - 318, 357, 17

HPČ

1/HPM + 536, 144, 12

ods. 26 ods. pôvodný 
text

2/HPM - 336, 339, 17

HPČ

1/HPM + 667, 19, 6

ods. 33 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 370, 288, 34

HPČ

1/HPM + 602, 80, 10

ods. 34 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 368, 291, 33

HPČ

1/HPM + 577, 103, 12

ods. 35 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 368, 310, 14

ods. 38 4 poslanci HPM + 471, 208, 12

HPČ

1/HPM + 666, 7, 18

ods. 49 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 374, 294, 23

ods. 51 ods. pôvodný 
text

HPM + 362, 312, 17

HPČ

1/HPM + 593, 32, 66

ods. 54 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 357, 321, 13
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 55 ods. pôvodný 
text

HPM + 368, 285, 38

ods. 58 ods. pôvodný 
text

HPM + 357, 314, 20

ods. 59 ods pôvodný 
text

HPM + 357, 310, 24

ods. 62 ods. pôvodný 
text

HPM + 364, 290, 37

ods. 63 5 poslanci HPM - 192, 423, 76

HPČ

1/HPM + 665, 18, 8

odôv. B ods. pôvodný 
text

2/HPM + 459, 177, 55

odôv. J ods. pôvodný 
text

HPM + 448, 186, 57

HPČ

1/HPM + 571, 107, 13

odôv. R ods. pôvodný 
text

2/HPM + 427, 244, 20

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 537, 125, 33

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: odseky 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; odôv. J

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci: 
odôv. B
1. časť „keďže v prieskume Eurobarometra o občianskej angažovanosti z 

roku 2020 vyjadrilo 55 % respondentov názor, že hlasovanie v 
európskych voľbách je najúčinnejším spôsobom zabezpečenia toho, 
aby subjekty s rozhodovacou právomocou na úrovni EÚ vypočuli 
hlasy občanov; keďže cieľom je síce neustále zlepšovať spôsob 
fungovania demokracie v EÚ, z viacerých prieskumov 
Eurobarometra vyplýva, že občania nie sú spokojní so spôsobom 
fungovania demokracie; keďže toto vnímanie je merané nielen na 
úrovni EÚ, ale aj na vnútroštátnej úrovni;“

2. časť „keďže značná časť občanov EÚ má pocit, že ich názory sa neberú 
do úvahy, a Úniu považuje za niečo vzdialené;“
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odôv. R
1. časť text ako celok okrem slov: „keďže nedostatočná transparentnosť 

bráni verejnej diskusii o akomkoľvek právnom predpise;“
2. časť tieto slová

ods. 4
1. časť text ako celok okrem slov: „a mali by sa vyvinúť nové“
2. časť tieto slová

ods. 5
1. časť text ako celok okrem slov: „naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa 

zaviazala k predloženiu legislatívneho návrhu po tom, ako 
Parlament prijme takúto legislatívnu iniciatívnu správu; v tejto 
súvislosti navrhuje upraviť súčasnú rámcovú dohodu medzi 
Parlamentom a Komisiou;“

2. časť tieto slová

ods. 26
1. časť „navrhuje vytvoriť európsku sieť pre výchovu k občianstvu, ktorá 

by bola platformou na výmenu najlepších postupov a poznatkov o 
metódach zameraných na posilnenie európskeho rozmeru výchovy 
k občianstvu; zdôrazňuje potrebu nových modelov a nástrojov 
výchovy k občianstvu,“

2. časť „napríklad zriadenie Európskej agentúry pre výchovu k 
občianstvu;“

ods. 33
1. časť text ako celok okrem slov: „plného“ a „zdôrazňuje preto význam 

stálych mechanizmov participatívnej demokracie, ktoré občanom 
ďalej pomáhajú a nabádajú ich, aby sa zúčastňovali na 
rozhodovacom procese EÚ vo všetkých fázach a nad rámec volieb, 
a ďalších existujúcich kanálov a nástrojov; podporuje činnosti 
zamerané na zvyšovanie informovanosti o týchto mechanizmoch s 
cieľom maximalizovať ich vplyv a účinnosť; zdôrazňuje potrebu 
takýchto mechanizmov na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni a primeranej horizontálnej a vertikálnej koordinácie 
medzi inštitúciami na rôznych úrovniach;“

2. časť tieto slová

ods. 34
1. časť text ako celok okrem slov: „ovplyvnenie ročných politických alebo 

legislatívnych priorít“
2. časť tieto slová

ods. 35
1. časť text ako celok okrem slov: „participatívne zostavovanie rozpočtu“
2. časť tieto slová
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ods. 49
1. časť „vyjadruje presvedčenie, že v procesoch účasti občanov sa musí 

dodržiavať čo najvyššia úroveň transparentnosti; konštatuje, že 
transparentnosť a otvorené údaje posilňujú dôveru vo verejné 
inštitúcie, a tým aj ich legitimitu; zdôrazňuje, že podpora 
demokratickej legitimity inštitúcií EÚ prostredníctvom zapojenia 
verejnosti si vyžaduje lepšie pochopenie rozhodovacieho procesu 
EÚ;“

2. časť „požaduje vytvorenie štandardu otvorenej verejnej správy na 
úrovni EÚ, ktorý by mohol slúžiť ako základ pre iné úrovne verejnej 
správy;“

ods. 54
1. časť „zaväzuje sa k spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ a 

zainteresovanými stranami s cieľom posilniť ďalšie kanály 
zapojenia občanov“

2. časť „vrátane rozšírenia občianskych dialógov a vytvorenia stáleho 
mechanizmu účasti občanov s formálne záväzným nadväzujúcim 
procesom;“

Iné
Loránt Vincze (skupina PPE) takisto podporil PN č. 5 a stiahol svoju podporu 
pre PN č. 4.
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29. Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických 
vzťahov

Správa: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 9 7 Spravodajc
a

HPM + 576, 73, 35

od odseku 9 8 Spravodajc
a

HPM + 568, 93, 23

ods. 10 9 Spravodajc
a

HPM + 565, 79, 40

ods. 13 10 Spravodajc
a

HPM + 568, 77, 39

ods. 15 11 Spravodajc
a

HPM + 568, 48, 68

ods. 16 12 Spravodajc
a

HPM + 584, 83, 17

ods. 20 13 Spravodajc
a

HPM + 578, 77, 27

ods. 22 14 Spravodajc
a

HPM + 584, 77, 22

ods. 33 15 Spravodajc
a

HPM + 567, 80, 36

ods. 48 16 Spravodajc
a

HPM + 564, 94, 26

ods. 53 17 Spravodajc
a

HPM + 568, 80, 33

1 Spravodajc
a

HPM + 591, 42, 51od citácie 22

2 Spravodajc
a

HPM + 591, 42, 51

3 Spravodajc
a

HPM + 591, 42, 51od citácie 39

4 Spravodajc
a

HPM + 588, 61, 35
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

5 Spravodajc
a

HPM + 600, 7, 76

odôv. B 6 Spravodajc
a

HPM + 592, 46, 46

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 493, 90, 103

30. Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s 
politikou v oblasti starnutia po roku 2020

Správa: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Alternatívny 
návrh uznesenia

1 ECR HPM - 137, 539, 15

ods. 2 5 poslanci HPM - 315, 337, 39

od odseku 2 6 poslanci HPM + 389, 287, 15

od odseku 8 7 poslanci HPM + 428, 176, 87

8 poslanci HPM + 369, 298, 23

HPČ

1/HPM ↓

ods. 13

ods. pôvodný 
text

2/HPM ↓

od odseku 13 9 poslanci HPM - 315, 330, 46

ods. 17 ods. pôvodný 
text

HPM + 482, 143, 64

od odseku 17 10 poslanci HPM + 399, 267, 24

HPČ

1/HPM + 656, 14, 21

2/HPM + 510, 93, 88

ods. 22 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 431, 150, 109
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 42 11 poslanci HPM - 311, 351, 29

HPČ

1/HPM + 501, 86, 104

ods. 56 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 341, 328, 22

ods. 58 12 poslanci HPM + 362, 232, 97

odôv. S 2 poslanci HPM + 308, 269, 113

HPČ

1/HPM + 597, 17, 77

2/HPM + 490, 116, 83

odôv. AA ods. pôvodný 
text

3/HPM + 505, 127, 58

od odôvodnenia 
AA

3 poslanci HPM + 381, 289, 20

HPČ

1/HPM + 568, 93, 29

odôv. AB ods. pôvodný 
text

2/HPM + 496, 120, 74

odôv. BA 4 poslanci HPM - 304, 311, 76

Návrh uznesenia (výbor EMPL)
(text ako celok)

HPM + 479, 103, 113

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: ods. 17

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 13
1. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali a prijali jednotné 

vymedzenie závislosti od pomoci iných osôb, a to aj s prihliadnutím 
na potreby neformálnych opatrovateľov; zdôrazňuje, že na 
vytvorenie účinných systémov starostlivosti o závislé osoby, najmä 
starších ľudí, je potrebné prijať jednotné vymedzenie a systém 
posudzovania stupňa závislosti;“

2. časť „zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať stratégie personalizovanej 
kvalitnej podpory pre závislé osoby; zdôrazňuje, že by sa mali 
zohľadniť osobitné potreby osôb s rôznymi chorobami vrátane 
neurodegeneratívnych chorôb, ako je Alzheimerova choroba a 
demencia, od diagnostiky až po liečbu a dlhodobú starostlivosť;“
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odôv. AA
1. časť „keďže všetky politiky zamerané na riešenie demografických 

príležitostí a výziev musia mať inkluzívny prístup založený na 
právach a dôkazoch, ktorý je zameraný na ľudí, a musia dodržiavať 
zásady rovnosti, najmä rodovej rovnosti a nediskriminácie, a 
chrániť práva žien“

2. časť „vrátane ich sexuálnych a reprodukčných práv a hospodárskych 
práv; keďže riešenie demografických výziev nesmie žiadnym 
spôsobom oslabiť individuálnu reprodukčnú autonómiu;“

3. časť „keďže prístup k službám a komoditám v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia je nevyhnutný pre telesnú, duševnú a 
sociálnu pohodu;“

odôv. AB
1. časť „keďže politiky a opatrenia EÚ v oblasti starnutia a demografických 

zmien musia byť plne v súlade so stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť 
na roky 2020 – 2025;“

2. časť „keďže existuje úzka súvislosť medzi demografickými výzvami a 
uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti, čo by sa malo odraziť v 
príslušných politických reakciách;“

ods. 22
1. časť „pripomína, že vyššia miera pôrodnosti si vyžaduje viac 

pracovných príležitostí, stabilné zamestnanie a bývanie, dôstojné 
pracovné a životné podmienky, pružné formy organizácie práce, 
veľkorysú rodinnú podporu a platenú rodičovskú dovolenku pre 
oboch rodičov, kvalitnú starostlivosť o deti už od nízkeho veku a 
rovnomerné rozdelenie neplatenej starostlivosti a povinností v 
domácnosti medzi mužov a ženy; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
demografické zmeny a predpokladané zvýšenie strednej dĺžky 
života je kľúčové zabezpečiť plnohodnotnú účasť žien na trhu práce 
bez prestávok a prerušení kariéry alebo prechodov na prácu na 
kratší úväzok a na dočasnú prácu, pretože to zníži riziko chudoby 
žien v starobe;“

2. časť „naliehavo preto vyzýva členské štáty, aby urýchlene a v plnej 
miere transponovali a vykonávali smernicu o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom,“

3. časť „a vyzýva ich, aby išli nad rámec minimálnych noriem stanovených 
v uvedenej smernici;“

ods. 56
1. časť Text ako celok okrem slova: „legislatívny“
2. časť toto slovo

Iné
Eider Gardiazabal Rubial (skupina S&D) taktiež podporila PN č. 2 až 12.
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31. Vypracovanie pokynov na uplatňovanie všeobecného režimu 
podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie

Správa: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 548, 111, 36

ods. 7 ods. pôvodný 
text

2/HPM - 198, 482, 15

od odseku 27 1 poslanci HPM - 308, 349, 37

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 529, 150, 14

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci: 
ods. 7
1. časť „žiada Komisiu, aby Parlamentu pravidelne a aktívne a aspoň 

dvakrát ročne podávala správy o nových a prebiehajúcich 
prípadoch, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a aby čo najskôr 
začala s prvými prípadmi;“

2. časť „vyzýva Komisiu, aby začala podávať Parlamentu správy o prvých 
prípadoch v štádiu vyšetrovania najneskôr do októbra 2021;“

32. Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv 
(Magnitského zákon EÚ)

Návrh uznesenia: B9-0371/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0371/2021
(výbor AFET)

HPČ

1/HPM + 608, 56, 29

ods. 1 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 470, 193, 27

HPČ

1/HPM + 632, 27, 34

ods. 7 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 588, 79, 26
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 607, 54, 31

ods. 15 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 595, 86, 11

HPČ

1/HPM + 601, 54, 37

ods. 18 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 597, 68, 27

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 584, 73, 33

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
ods. 7
1. časť text ako celok okrem slov: „je presvedčený o účinnosti nového 

režimu vrátane jeho odrádzajúcich účinkov;“
2. časť tieto slová

ods. 15
1. časť text ako celok okrem slov: „ako aj spoločnou zahraničnou a 

bezpečnostnou politikou (SZBP) a spoločnou bezpečnostnou a 
obrannou politikou (SBOP);“

2. časť tieto slová
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ods. 18
1. časť text ako celok okrem slov: „Organizácie pre bezpečnosť a 

spoluprácu v Európe, NATO“
2. časť tieto slová

ECR, ID:
ods. 1
1. časť „víta prijatie globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských 

práv (GHRSR EÚ) ako zásadný doplnok súboru nástrojov EÚ v 
oblasti ľudských práv a zahraničnej politiky, ktorý posilňuje úlohu 
EÚ ako globálneho aktéra v oblasti ľudských práv tým, že jej 
umožňuje prijímať reštriktívne opatrenia proti právnickým a 
fyzickým osobám podieľajúcim sa na závažnom porušovaní 
ľudských práv kdekoľvek na svete; zdôrazňuje, že nový režim musí 
byť súčasťou širšej, koherentnej a jasne definovanej stratégie, 
ktorá zohľadňuje ciele zahraničnej politiky EÚ; zdôrazňuje, že 
stratégia by sa mala tiež snažiť určiť konkrétne referenčné 
hodnoty, ktoré súvisia s cieľmi, a podrobne uviesť, ako môžu 
sankcie pomôcť tieto referenčné hodnoty splniť;“

2. časť „vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Rada sa pri prijímaní 
nového režimu rozhodla namiesto hlasovania kvalifikovanou 
väčšinou použiť jednomyseľnosť, a opakuje svoju požiadavku na 
zavedenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou na účely prijatia 
sankcií v pôsobnosti GHRSR EÚ;“

33. Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru

Správa: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 668, 4, 23

ods. 8 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 483, 196, 16

ods. 14 ods. pôvodný 
text

HPM + 525, 148, 22

HPČ

1/HPM + 494, 140, 60

2/HPM + 676, 10, 9

ods. 17 ods. pôvodný 
text

3/HPM + 527, 149, 19

HPČods. 18 ods. pôvodný 
text

1/HPM + 368, 312, 15
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 553, 130, 12

1 poslanci HPM + 279, 252, 164

HPČ

1/HPM ↓

ods. 30

ods. pôvodný 
text

2/HPM ↓

odôv. I ods. pôvodný 
text

HPM + 526, 148, 21

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 505, 134, 54

Žiadosti o oddelené hlasovanie
poslanci: ods. 14; odôv. I

Žiadosti o hlasovanie po častiach
poslanci:
ods. 8
1. časť „domnieva sa, že je nevyhnutné, aby bola vízová politika EÚ 

efektívna, používateľsky ústretová a bezpečná, a v tejto súvislosti 
víta zámer Komisie digitalizovať do roku 2025 konanie o udelení 
víza;“

2. časť „domnieva sa, že integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí majú dlhodobý pobyt v členských štátoch, je kľúčovým 
prvkom podpory hospodárskej a sociálnej súdržnosti, a preto žiada, 
aby sa zvážila harmonizácia minimálnych pravidiel vydávania 
dlhodobých víz a povolení na pobyt;“

ods. 17
1. časť „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcimi a vážnymi 

správami o násilí a navracaní na vonkajších hraniciach, a to aj z 
jedného členského štátu do druhého a potom do krajiny mimo EÚ;“

2. časť „opakuje, že členské štáty sú povinné zabrániť neoprávnenému 
prekračovaniu hraníc, a pripomína, že touto povinnosťou nie sú 
dotknuté práva osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu;“

3. časť „vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a vykonávali 
účinné, nezávislé a rýchle vyšetrovania akýchkoľvek obvinení z 
odopretia vstupu a zlého zaobchádzania na hraniciach a aby 
zabezpečili okamžitú nápravu nedostatkov;“
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ods. 18
1. časť „berie na vedomie nedostatok primeraných monitorovacích 

mechanizmov na zabezpečenie dodržiavania základných práv a 
zásad právneho štátu pri riadení vonkajších hraníc a domnieva sa, 
že Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) musí mať v 
tejto súvislosti výraznejšiu operačnú úlohu, a to aj prostredníctvom 
schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu;“

2. časť „vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinné zriadenie 
vnútroštátnych monitorovacích orgánov, ktoré budú schopné plniť 
svoju úlohu prostredníctvom dostatočných zdrojov, primeraného 
mandátu a vysokej úrovne nezávislosti; nabáda členské štáty, aby 
neustále investovali do profesionálneho správania pohraničných 
orgánov, okrem iného prostredníctvom odbornej prípravy v oblasti 
azylového a utečeneckého práva v koordinácii s agentúrami 
Frontex a FRA, s UNHCR a príslušnými mimovládnymi 
organizáciami;“

ods. 30
1. časť text ako celok okrem slov: „a odstraňovaní zistených nedostatkov, 

najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu zamestnancov, počet 
zamestnancov a kapacitu dohľadu nad pozemnými hranicami;“

2. časť tieto slová

34. Európska agentúra pre lieky ***I

Správa: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – 

hlasovanie v 
blokoch

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

výbor HPM + 585, 22, 86

HPČ

1/HPM + 630, 25, 38

čl. 9 ods. 1 písm. 
a)

74 výbor

2/HPM + 425, 260, 8

HPČ

1/HPM + 631, 25, 37

čl. 23 ods. 1 písm. 
a)

126 výbor

2/HPM + 424, 262, 7
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

od článku 29 144 výbor HPM + 560, 121, 12

97 výbor HPM + 434, 202, 57od článku 12

154 PPE HPM ↓

čl. 31 od odseku 2 155 PPE HPM - 274, 411, 8

HPČ

1/HPM + 655, 17, 21

1 výbor

2/HPM + 579, 71, 43

HPČ

1/HPM + 656, 7, 30

od odôvodnenia 1

2 výbor

2/HPM + 548, 85, 60

HPČ

1/HPM + 668, 20, 5

odôv. 2 3 výbor

2/HPM + 538, 94, 61

od odôvodnenia 
24

153 PPE HPM - 302, 371, 20

Návrh Komisie HPM + 587, 28, 81

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: PN 144

Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
PN 74
1. časť text ako celok okrem slov: „držiteľmi povolenia na uvedenie na trh 

a ďalšími príslušnými aktérmi z farmaceutického dodávateľského 
reťazca, ako aj so“

2. časť tieto slová
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PN 126
1. časť text ako celok okrem slov: „s výrobcami a ďalšími príslušnými 

aktérmi z dodávateľského reťazca zdravotníckych pomôcok, ako aj 
so“

2. časť tieto slová

ID:
PN 1
1. časť text ako celok okrem slov: „Pandémia COVID-19 poukázala na 

riziká, ktoré pre ľudské zdravie predstavuje nadmerné využívanie 
voľne žijúcich živočíchov a iných prírodných zdrojov a zrýchlená 
strata biodiverzity na Zemi.“, „a COVID-19“, „ako napríklad 
koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19“ a „Podľa 
Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a 
ekosystémové služby (IPBES) sa predpokladá, že v hostiteľoch-
cicavcoch a hostiteľoch-vtákoch existuje približne 1,7 milióna 
vírusov, ktoré v súčasnosti nie sú objavené. Z týchto vírusov by 
631 000 až 827 000 mohlo mať schopnosť infikovať človeka.“

2. časť tieto slová

PN 2
1. časť text ako celok okrem slov: „Pandémia COVID-19 je jasným 

príkladom potreby posilniť“
2. časť tieto slová

PN 3
1. časť text ako celok okrem slov: „potrebné posilniť úlohu Únie, aby“, 

„harmonizovaným spôsobom“ a „nedostatočnými mandátmi a 
zdrojmi jej agentúr pre zdravie,“

2. časť tieto slová
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35. Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 
2030 ***I

Správa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasova
nie

HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – 

hlasovanie v 
blokoch

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

výbor HPM + 551, 94, 48

HPČ

1/HPM + 565, 46, 81

2 výbor

2/HPM + 546, 134, 12

4 výbor HPM + 548, 139, 5

HPČ

1/HPM + 612, 22, 59

2/HPM + 551, 129, 13

3/HPM + 541, 68, 83

4/HPM + 593, 51, 49

5 výbor

5/HPM + 373, 306, 14

7 výbor HPM + 546, 111, 36

9 výbor HPM + 536, 138, 19

HPČ

1/HPM + 556, 87, 50

PN gestorského 
výboru – 
oddelené 

hlasovanie

11 výbor

2/HPM + 577, 56, 60
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasova
nie

HPM/EH – 
poznámky

16 výbor HPM + 515, 162, 15

25 výbor HPM + 540, 101, 51

HPČ

1/HPM + 608, 49, 36

35 výbor

2/HPM + 548, 140, 5

HPČ

1/HPM + 614, 72, 7

51 výbor

2/HPM + 525, 140, 28

HPČ

1/HPM + 555, 56, 82

53 výbor

2/HPM + 378, 287, 28

HPČ

1/HPM + 551, 87, 55

57 výbor

2/HPM + 602, 79, 12

HPČ

1/HPM + 663, 26, 4

58 výbor

2/HPM + 533, 127, 32

HPČ

1/HPM + 500, 139, 53

60 výbor

2/HPM + 345, 327, 20

HPČ

1/HPM + 610, 30, 53

2/HPM + 515, 161, 16

61 výbor

3/HPM + 523, 133, 36

HPČ62 výbor

1/HPM + 554, 127, 11
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasova
nie

HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 359, 311, 22

63 výbor HPM + 549, 132, 12

64 výbor HPM + 579, 94, 20

65 výbor HPM + 539, 99, 54

69 výbor HPM + 547, 109, 37

HPČ

1/HPM + 643, 36, 14

73 výbor

2/HPM + 361, 315, 16

HPČ

1/HPM + 538, 149, 6

91 výbor

2/HPM + 417, 246, 30

HPČ

1/HPM + 606, 58, 29

2/HPM + 560, 105, 28

3/HPM + 547, 138, 7

4/HPM + 532, 141, 20

95 výbor

5/HPM + 594, 87, 12

HPČ

1/HPM + 562, 18, 113

99 výbor

2/HPM + 550, 137, 6

HPČ

1/HPM + 619, 20, 54

108 výbor

2/HPM + 547, 137, 8
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasova
nie

HPM/EH – 
poznámky

PN k článku 3

ods. 1 od písm. a) 121 ECR HPM - 334, 349, 9

ods. 1 od zarážky 
4

122 ECR HPM - 174, 511, 8

ods. 1 od písmena 
d)

123 ECR HPM - 169, 504, 20

HPČ

1/HPM + 506, 167, 19

59 výbor

2/HPM + 342, 322, 27

ods. 1 písm. e)

ods. pôvodný 
text

HPM ↓

ods. 1 od písm. h) 124 ECR HPM - 316, 362, 15

ods. 1 písm. i) 125 ECR HPM - 129, 549, 15

PN k článku 4

od odseku 2 126 ECR HPM - 111, 553, 29

odôv.

3 výbor HPM + 550, 68, 75

HPČ

1/HPM ↓

odôv. 5

ods. pôvodný 
text

2/HPM ↓

Návrh Komisie HPM + 518, 130, 47

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ID: PN 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; čl. 3 odsek 1 písm. e)
ECR: PN 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 53
1. časť „prijatie zásady „najskôr udržateľnosť“ v usmerneniach pre lepšiu 

právnu reguláciu a súbore nástrojov,“
2. časť „vrátane začlenenia a zavedenia zásady „výrazne nenarušiť“, ako 

sa uvádza v článku 17 nariadenia o taxonómii;“
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PN 59
1. časť text ako celok okrem slov: „najneskôr do roku 2025“
2. časť tieto slová

PN 60
1. časť text ako celok okrem slov: „a najneskôr do roku 2027“
2. časť tieto slová

PN 62
1. časť text ako celok okrem slov: „so zámerom postupne zvyšovať tieto 

ciele v rámci nasledujúceho VFR“
2. časť tieto slová

PN 73
1. časť text ako celok okrem slov: „právneho rámca pre celú Úniu“
2. časť tieto slová

PN 91
1. časť „podpora udržateľnej správy a riadenia spoločností a stanovenie 

povinných požiadaviek náležitej starostlivosti na úrovni Únie“
2. časť „a zohľadnenie týchto požiadaviek pri vykonávaní obchodnej 

politiky Únie, a to aj v súvislosti s ratifikáciou obchodných a 
investičných dohôd;“

The Left:
PN 57
1. časť text ako celok okrem slov: „bez toho, aby bol dotknutý európsky 

semester,“
2. časť tieto slová

ID:
PN 2
1. časť text ako celok okrem slov: „Potrebné sú však aj systémové, 

dlhodobé rámce so záväznými cieľmi vo vzťahu ku klimatickým a 
environmentálnym cieľom.“

2. časť tieto slová

odôv. 5
1. časť „Európska komisia reagovala na výzvy identifikované v SOER 2020 

prijatím Európskej zelenej dohody: novej stratégie rastu pre 
dvojakú, ekologickú a digitálnu transformáciu, ktorej cieľom je 
transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s 
hospodárstvom, ktoré je konkurencieschopné, klimaticky neutrálne 
a efektívne využíva zdroje.“

2. časť „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) zakotvuje v práve 
cieľ Únie dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.“
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PN 11
1. časť „8. environmentálny akčný program ako celkový environmentálny 

akčný program Únie by mal vychádzať z cieľov Európskej zelenej 
dohody a podporovať ich dosiahnutie v súlade s dlhodobým cieľom 
„žiť dobre v rámci možností našej planéty“ najneskôr do roku 2050, 
v súlade s tým, čo už bolo stanovené v 7. EAP. Mal by byť tiež plne 
v súlade s Agendou 2030 Organizácie Spojených národov a jej 
cieľov udržateľného rozvoja (SDG), ktoré sú integrované a 
nedeliteľné, a mal by byť podporovať ich vykonávanie a 
dosahovanie a byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody, Dohovoru 
OSN o biologickej diverzite a ďalších relevantných medzinárodných 
dohôd.“

2. časť „8. EAP by mal umožniť systémovú zmenu na hospodárstvo Únie, 
ktoré zaručí blahobyt v rámci možností našej planéty, kde rast je 
regeneračný, a mal by tiež zabezpečiť, aby sa environmentálna a 
klimatická transformácia uskutočnila spravodlivým a inkluzívnym 
spôsobom a zároveň prispela k zníženiu nerovností.“

PN 35
1. časť „Toto rozhodnutie stanovuje všeobecný akčný program v oblasti 

životného prostredia na obdobie do 31. decembra 2030 
(„8. environmentálny akčný program“ alebo „8. EAP“). Stanovuje 
jeho prioritné ciele, určuje základné podmienky, ako aj opatrenia 
potrebné na dosiahnutie základných podmienok. Stanovuje 
monitorovací rámec na meranie a hodnotenie pokroku Únie a jej 
členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov.“

2. časť „Zavádza tiež mechanizmus riadenia na zabezpečenie úplného 
dosiahnutia prioritných cieľov.“

PN 99
1. časť „Ukazovatele, rámec monitorovania“
2. časť „a riadenie“

ECR:
PN 51
1. časť text ako celok okrem slov: „a to aj v súlade s článkom 17 

nariadenia o taxonómii“
2. časť tieto slová

PN 58
1. časť text ako celok okrem slov: „a to v súlade so stratégiou Únie pre 

udržateľné financovanie vrátane opatrení stanovených v nariadení 
o taxonómii a jej zásadou „výrazne nenarušiť“ a“

2. časť tieto slová

PN 108
1. časť text ako celok okrem slov: „a to aj v súvislosti s meraním 

systémovej zmeny“
2. časť tieto slová

PPE, ID:
PN 5
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1. časť „V Únii aj na celom svete sú zem a pôda naďalej degradované v 
dôsledku širokej škály ľudských činností, ako je zlé hospodárenie s 
pôdou, zmena využívania pôdy, neudržateľné poľnohospodárske 
postupy, opúšťanie pôdy, znečistenie, neudržateľné lesnícke 
postupy a zástavba pôdy, strata biodiverzity a zmena klímy, často 
v kombinácii s ďalšími faktormi, čím sa znižuje schopnosť zeme a 
pôdy plniť ekosystémové služby a funkcie. Napriek tomu Únia a 
členské štáty v súčasnosti nie sú na ceste k splneniu svojich 
medzinárodných a európskych záväzkov týkajúcich sa pôdy a zeme 
vrátane záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o boji proti dezertifikácii, obnove znehodnotenej zeme a 
pôdy“ okrem slov: „neudržateľné poľnohospodárske postupy“

2. časť tieto slová
3. časť „a dosiahnutí sveta, ktorý je neutrálny z hľadiska degradácie pôdy 

do roku 2030“
4. časť „V súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o 

ochrane pôdy je potrebný spoločný právny rámec pre celú Úniu na 
ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý plne rešpektuje 
zásadu subsidiarity a zaoberá sa všetkými hlavnými hrozbami pre 
pôdu. Tento rámec by mal okrem iného zahŕňať spoločnú definíciu 
pôdy a jej funkcií a kritériá na dosiahnutie dobrého stavu a trvalo 
udržateľného využívania, ako aj priebežné a konečné ciele 
doplnené harmonizovanými ukazovateľmi a metodikou 
monitorovania a podávania správ.“ okrem slov: „spoločný právny 
rámec pre celú Úniu“

5. časť tieto slová

The Left, ECR:
PN 61
1. časť text ako celok okrem slov: „environmentálneho zdaňovania a 

trhových nástrojov, ako aj nástrojov ekologického rozpočtovania a 
financovania a“

2. časť „environmentálneho zdaňovania a trhových nástrojov, ako aj 
nástrojov ekologického rozpočtovania“

3. časť „a financovania a“

PN 95
1. časť text ako celok okrem slov: „a) do 30. júna 2022 zlepší a rozšíri 

svoju existujúcu verejnú databázu rozhodnutí o nesplnení 
povinnosti a následne ju aktualizuje tak, aby bolo možné jasným, 
zrozumiteľným a prístupným spôsobom sledovať kroky prijaté 
členskými štátmi a Komisiou v súvislosti so všetkými konaniami o 
nesplnení povinnosti v oblasti životného prostredia a 
klímy;“ „b)pravidelne posudzuje súlad opatrení a politík Únie s 
prioritnými cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 1 a 2 a vykonáva 
takéto posúdenia pre návrhy a existujúce opatrenia a politiky Únie; 
ak sa zistia nezrovnalosti, návrh opatrenia alebo politiky sa pred 
uverejnením zosúladí s týmito prioritnými cieľmi alebo v prípade 
existujúcich opatrení a politík Únie s navrhovanými opatreniami na 
nápravu;“ „nesúladu medzi štruktúrou rozpočtov členských štátov 
a scenárom podľa Parížskej dohody pre každý z ich národných 
rozpočtov, čo umožní vypracovať odporúčania pre členské štáty 
týkajúce“ a „bez toho, aby bol dotknutý európsky semester“;



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SK.docx 41 PE 695.753

2. časť „a) do 30. júna 2022 zlepší a rozšíri svoju existujúcu verejnú 
databázu rozhodnutí o nesplnení povinnosti a následne ju 
aktualizuje tak, aby bolo možné jasným, zrozumiteľným a 
prístupným spôsobom sledovať kroky prijaté členskými štátmi a 
Komisiou v súvislosti so všetkými konaniami o nesplnení povinnosti 
v oblasti životného prostredia a klímy;“

3. časť „b)pravidelne posudzuje súlad opatrení a politík Únie s prioritnými 
cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 1 a 2 a vykonáva takéto 
posúdenia pre návrhy a existujúce opatrenia a politiky Únie; ak sa 
zistia nezrovnalosti, návrh opatrenia alebo politiky sa pred 
uverejnením zosúladí s týmito prioritnými cieľmi alebo v prípade 
existujúcich opatrení a politík Únie s navrhovanými opatreniami na 
nápravu;“

4. časť „nesúladu medzi štruktúrou rozpočtov členských štátov a 
scenárom podľa Parížskej dohody pre každý z ich národných 
rozpočtov, čo umožní vypracovať odporúčania pre členské štáty 
týkajúce“

5. časť „bez toho, aby bol dotknutý európsky semester,“

36. Nový EVP pre výskum a inovácie

Návrh uznesenia: B9-0370/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0370/2021
(výbor ITRE)

od odseku 2 1 The Left HPM - 167, 467, 58

2 The Left HPM - 154, 531, 7od odseku 13

3 The Left HPM - 144, 466, 82

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 634, 5, 57
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37. Počet členov osobitných výborov a vyšetrovacieho výboru

Návrh rozhodnutia: B9-0414/2021

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Návrh rozhodnutia B9-0414/2021
(Konferencia predsedov)

Návrh rozhodnutia
(text ako celok)

HPM + 680, 3, 5
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38. Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne

Návrhy uznesení: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

ods. 1 1 The Left HPM - 336, 353, 7

ods. 5 ods. pôvodný 
text

HPM + 622, 27, 47

ods. 8 3 ECR HPM - 305, 345, 46

ods. 9 2 ID HPM - 176, 496, 21

4 ECR HPM + 336, 271, 89od odseku 9

5 ECR HPM - 326, 329, 41

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 666, 5, 16

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0381/2021 ID HPM ↓

B9-0382/2021 The Left HPM ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0386/2021 Renew HPM ↓

B9-0387/2021 S&D HPM ↓

B9-0395/2021 ECR HPM ↓

B9-0399/2021 PPE HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
The Left: ods. 5
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39. Hong Kong, najmä prípad Apple Daily

Návrhy uznesení: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

1 The Left HPM - 22, 616, 53od odseku 1

2 The Left HPM - 27, 616, 47

ods. 13 3 The Left HPM - 139, 453, 99

od odseku 16 4 The Left HPM - 102, 505, 84

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 578, 29, 73

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0384/2021 The Left HPM ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0388/2021 Renew HPM ↓

B9-0389/2021 S&D HPM ↓

B9-0390/2021 ECR HPM ↓

B9-0391/2021 PPE HPM ↓

Iné
Yannick Jadot (skupina Verts/ALE) a Moritz Körner (skupina Renew) tiež 
podporili spoločný návrh uznesenia RC-B9-0385/2021.
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40. Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu 
Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho

Návrhy uznesení: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

HPČ

1/HPM + 422, 217, 56

ods. 8 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 623, 36, 36

HPČ

1/HPM + 593, 12, 88

ods. 17 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 620, 2, 71

HPČ

1/HPM + 673, 2, 20

ods. 20 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 619, 41, 35

HPČ

1/HPM + 638, 26, 31

ods. 21 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 416, 260, 19

HPČ

1/HPM + 616, 7, 72

ods. 22 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 384, 285, 26

HPČ

1/HPM + 638, 45, 12

ods. 23 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 547, 63, 83

odôv. G 1 ECR HPM - 285, 398, 12

HPČodôv. P ods. pôvodný 
text

1/HPM + 639, 3, 51
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

2/HPM + 387, 293, 13

od odôvodnenia S 2 ECR HPM - 293, 394, 8

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 661, 3, 23

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0392/2021 The Left HPM ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0394/2021 Renew HPM ↓

B9-0396/2021 S&D HPM ↓

B9-0397/2021 ECR HPM ↓

B9-0398/2021 PPE HPM ↓

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
ods. 20
1. časť text ako celok okrem slov: „rozhodne podporuje uplatňovanie 

globálneho sankčného mechanizmu v oblasti ľudských práv voči 
osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv v 
Saudskej Arábii vrátane vraždy novinára Džamála Chášúkdžího;“

2. časť tieto slová

ECR:
odôv. P
1. časť „keďže v zákone o boji proti trestnej činnosti súvisiacej s 

terorizmom z roku 2017 a o jeho financovaní sa terorizmus 
vymedzuje všeobecne“

2. časť „a nevyžaduje sa použitie násilia na to, aby sa konanie 
kategorizovalo ako teroristický čin;“
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ods. 8
1. časť „naliehavo vyzýva Radu, aby pozastavila všetok vývoz z EÚ do 

Saudskej Arábie, pokiaľ ide o technológie hromadného sledovania a 
iné položky s dvojakým použitím, ktoré možno využiť na 
napomáhanie vnútorných represií a umlčanie občianskej 
spoločnosti;“

2. časť „zdôrazňuje osobitnú zodpovednosť spoločností v oblasti 
bezpečnosti IT, ako aj národných spravodajských služieb 
pôsobiacich v EÚ a ich morálnu a právnu povinnosť zabrániť tomu, 
aby sa dostali do situácie, keď ich súčasný alebo bývalý personál 
pomáha Saudskej Arábii pri utláčaní jej vlastného obyvateľstva 
tým, že nepriamo alebo priamo pracuje pre saudskoarabské orgány 
na účel potláčania vnútornej opozície a slobody prejavu;“

ods. 17
1. časť „je hlboko znepokojený nejasnou definíciou terorizmu v zákone 

krajiny o boji proti terorizmu;“
2. časť „odsudzuje zneužívanie špecializovaného trestného súdu, ktorý sa 

má zaoberať otázkami terorizmu, ako nástroja na trestanie 
obhajcov ľudských práv;“

ods. 21
1. časť text ako celok okrem slov: „vyjadruje poľutovanie nad opatrným 

postupom EÚ, pokiaľ ide o verejnú diplomaciu týkajúcu sa ľudských 
práv, vo vzťahu k Saudskej Arábii;“

2. časť tieto slová

ods. 22
1. časť Text ako celok okrem slova: „všetky“
2. časť toto slovo

ods. 23
1. časť „vyzýva delegáciu EÚ a zastúpenia členských štátov v krajine, aby 

zintenzívnili podporu občianskej spoločnosti pri svojich kontaktoch 
so saudskoarabskými orgánmi a aby využili všetky dostupné 
nástroje na zvýšenie podpory práce obhajcov ľudských práv,“

2. časť „uľahčili v prípade potreby vydávanie núdzových víz a poskytli 
dočasné útočisko v členských štátoch EÚ;“
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41. Preskúmanie makroekonomického legislatívneho rámca

Správa: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

ods. 45 1 poslanci HPM - 133, 419, 142

ods. 50 2 poslanci HPM - 128, 505, 62

od odseku 73 3 poslanci HPM - 148, 477, 70

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 461, 94, 133

Iné
Korigendum: EN
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42. Situácia v Nikarague

Návrhy uznesení: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

ods. 2 2 The Left HPM - 56, 603, 37

ods. 4 3 The Left HPM - 120, 559, 17

HPČ

1/HPM + 624, 52, 20

2/HPM + 618, 39, 39

3/HPM + 616, 41, 39

ods. 5 ods. pôvodný 
text

4/HPM + 618, 39, 39

ods. 15 1 ID HPM - 129, 555, 10

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 629, 19, 40

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0400/2021 PPE HPM ↓

B9-0401/2021 S&D HPM ↓

B9-0402/2021 The Left HPM ↓

B9-0403/2021 ECR HPM ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0405/2021 Renew HPM ↓

Žiadosti o hlasovanie po častiach
The Left:
ods. 5
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1. časť „naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby okamžite vykonali 
zmeny volebného zákona v súlade s medzinárodnými parametrami, 
ktoré požadovala OAŠ vo svojom uznesení z 21. októbra 2020, 
vymenovali nestranných ľudí do rôznych volebných štruktúr, 
obnovili právne postavenie strán, ktorým bolo odňaté, dodržiavali 
právo Nikaragujčanov voliť a byť volení a zaručili neobmedzené 
zastúpenie vnútroštátnych a medzinárodných volebných 
pozorovateľských orgánov a zároveň sa zaviazali k politickej 
koexistencii po voľbách;“ okrem slov: „ktoré požadovala OAŠ vo 
svojom uznesení z 21. októbra 2020“

2. časť tieto slová
3. časť „zdôrazňuje, že na to, aby boli voľby a výsledná vláda uznané, 

musia byť vykonané zmeny, ktoré požadujú OAS a medzinárodné 
organizácie, najmä obnovenie práv a slobôd, ktoré umožňujú 
slobodný, dôveryhodný a spravodlivý volebný proces;“„ “okrem 
slov: „OAŠ a“

4. časť tieto slová

43. Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči 
Ľudovodemokratickej strane (HDP)

Návrhy uznesení: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, poslanci)

3 ID HPM - 177, 489, 11od odseku 15

2 ID HPM - 100, 558, 21

od odôvodnenia O 1 ID HPM - 134, 534, 10

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 603, 2, 67

Návrhy uznesení politických skupín

B9-0406/2021 S&D HPM ↓

B9-0407/2021 The Left HPM ↓

B9-0408/2021 ECR HPM ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE HPM ↓

B9-0410/2021 Renew HPM ↓

B9-0411/2021 PPE HPM ↓
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44. Zriadenie antarktických chránených morských oblastí a 
ochrana biodiverzity Južného oceánu

Návrh uznesenia: B9-0369/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

ods. 3 2 ECR HPM - 309, 370, 16

3 ECR HPM - 136, 540, 19

HPČ

1/HPM + 619, 15, 62

ods. 4

ods. pôvodný 
text

2/HPM + 548, 75, 72

ods. 12 4 ECR HPM - 108, 568, 19

odôv. K 1 ECR HPM - 150, 530, 15

HPČ

1/HPM + 626, 12, 58

odôv. O ods. pôvodný 
text

2/HPM + 584, 50, 62

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 588, 21, 79

Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
odôv. O
1. časť text ako celok okrem slov: „presahujúci národné jurisdikcie“ a „na 

nasledujúcom zasadnutí medzivládnej konferencie o biodiverzite 
mimo jurisdikcie jednotlivých štátov ... v oblastiach, ktoré nepatria 
do vnútroštátnej jurisdikcie“

2. časť tieto slová

ods. 4
1. časť text ako celok okrem slov: „ktorý by mal zahŕňať právne záväzné 

globálne ciele obnovy a ochrany vo výške aspoň 30 % do roku 
2030“

2. časť tieto slová
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45. Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v 
dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente

Návrhy uznesení: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovani
e

HPM/EH – 
poznámky

Návrh uznesenia B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

ods. 8 1 Renew HPM - 261, 304, 121

ods. 21 ods. pôvodný 
text

HPM + 460, 152, 72

HPČ

1/HPM + 515, 140, 27

ods. 27 ods. pôvodný 
text

2/HPM + 478, 164, 35

Citácia 16 ods. pôvodný 
text

HPM + 364, 297, 19

od odôvodnenia C 2 The Left, 
Verts/ALE

HPM + 357, 311, 15

odôv. D ods. pôvodný 
text

HPM + 518, 142, 20

od odôvodnenia E 3 The Left, 
Verts/ALE

HPM + 364, 306, 14

odôv. O ods. pôvodný 
text

HPM + 481, 152, 44

Návrh uznesenia (text ako celok) HPM + 459, 147, 58

Návrh uznesenia B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR HPM ↓

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: odôv. D
PPE: ods. 21; Citácia 16; odôv. O

Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
ods. 27
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1. časť text ako celok okrem slov: „a aby zabezpečili prístup ku 
komplexnému, vedecky presnému vzdelávaniu v oblasti sexuality a 
vzťahov, ktoré je podložené dôkazmi, primerané veku a 
neodsudzujúce;“

2. časť tieto slová

Iné
Hermann Tertsch (skupina ECR) taktiež podporil návrh uznesenia B9-0413/2021.


