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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. Zjednodušení opatření na realizaci sítě TEN-T ***II

Doporučení pro druhé čtení: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

2. Používání technologií ke zpracování údajů pro účely boje proti 
pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (dočasná odchylka 
od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES) ***I

Zpráva: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

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

Předběžná dohoda

předběžná 
dohoda

39 výbor JH + 537, 133, 24

3. Uznávání osvědčení třetích zemí ve vnitrozemské plavbě ***I

Zpráva: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 646, 24, 25

4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021: přebytek z rozpočtového 
roku 2020

Zpráva: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 641, 36, 18
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5. Agentura Evropské unie pro základní práva ***

Doporučení: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 546, 69, 79

6. Dohoda Interbus: Protokol o mezinárodní linkové a zvláštní 
linkové přepravě cestujících autokary a autobusy ***

Doporučení: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 613, 29, 53

7. Fond pro vnitřní bezpečnost ***II

Doporučení pro druhé čtení: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (pro změnu nebo 
zamítnutí postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

zamítnutí 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

JH - 132, 558, 4

8. Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond ***II

Doporučení pro druhé čtení: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (pro změnu nebo 
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zamítnutí postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

zamítnutí 1 Verts/ALE JH - 143, 516, 35

9. Azylový, migrační a integrační fond ***II

Doporučení pro druhé čtení: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

schválení bez hlasování

10. Bezpečnost železnic a signalizace: posouzení současného 
stavu zavádění ERTMS

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 667, 11, 14

11. Obchodní aspekty a důsledky onemocnění COVID-19

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 509, 63, 120
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12. Společný systém daně z přidané hodnoty: svěření prováděcích 
pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v 
určitých ustanoveních *

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh Komise JH + 561, 43, 88

13. Změny jednacího řádu Evropského parlamentu

Zpráva: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (pro přijetí pozměňovacích návrhů se 
vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

Předmět Pn. 
č.

Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

pozměňovací 
návrhy příslušného 
výboru – hlasování 

najednou

výbor JH + 669, 14, 12

článek 197 3 výbor JH + 480, 180, 35

dílč.

1/JH + 677, 14, 3

2/JH + 401, 103, 187

čl. 213 § 1 4 výbor

3/JH + 360, 129, 202

čl. 213 za § 1 19 ID JH - 159, 527, 7

čl. 213 za pododst. 
3

5 výbor JH - 340, 168, 184

čl. 223 § 3 14 výbor JH + 538, 142, 15

návrh rozhodnutí JH + 353, 125, 211

Žádosti o oddělené hlasování
ID: pn. 3, 14
PPE: pn. 4, 5
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Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 4
1. část „Předseda a první místopředseda výboru nejsou stejného pohlaví.“ 

a „Genderová vyváženost se vztahuje i na ostatní členy 
předsednictva.“

2. část „Předseda a první místopředseda výboru nejsou stejného pohlaví.“
3. část „Genderová vyváženost se vztahuje i na ostatní členy 

předsednictva.“

14. Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za 
rok 2020

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

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

dílč.

1/JH + 535, 83, 77

2/JH + 604, 44, 47

3/JH + 536, 148, 11

§ 6 § původní 
znění

4/JH + 681, 4, 10

dílč.

1/JH + 552, 113, 30

2/JH + 676, 14, 5

§ 8 § původní 
znění

3/JH + 548, 120, 27

§ 9 3 ID JH - 154, 535, 4

dílč.

1/JH + 659, 26, 10

2/JH + 658, 26, 11

§ 17 § původní 
znění

3/JH + 561, 118, 16
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

§ 27 4 ID JH - 163, 516, 14

§ 66 § původní 
znění

JH + 593, 59, 43

§ 68 § původní 
znění

JH + 582, 60, 53

za § 76 5 ID JH - 113, 529, 51

dílč.

1/JH + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/JH + 387, 179, 129

dílč.

1/JH + 545, 53, 97

§ 86 § původní 
znění

2/JH + 544, 51, 100

§ 96 6 ID JH - 135, 544, 13

odův. C 2 ID JH - 143, 531, 18

návrh usnesení (celé znění) JH + 582, 62, 48

Žádosti o oddělené hlasování
ID: § 66, 68

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
pn. 1
1. část celé znění kromě slov: „připomíná, že evropská veřejná 

ochránkyně práv shledala, že rozhodnutí orgánu EBA nezakazovat 
výkonnému řediteli, aby se stal výkonným ředitelem lobby ve 
finančním odvětví, bylo nesprávným úředním postupem a že zákaz 
přesunu pracovních míst by byl nutným a přiměřeným opatřením;“

2. část tato slova

§ 86
1. část „vyjadřuje znepokojení nad tím, že kromě toho, že má osm 

viceprezidentů EIB odpovědnost za jednotlivá odvětví, dohlížejí 
na návrhy projektů ze svých domovských zemí a mají další 
povinnosti týkající se jednotlivých zemí;“

2. část „vyjadřuje politování nad tím, že EIB nereagovala na žádost 
Parlamentu zahrnout do kodexu chování řídícího výboru 
ustanovení, které vylučuje možnost, aby její členové dohlíželi na 
poskytování úvěrů nebo provádění projektů ve své domovské 
zemi;“
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ID:
§ 8
1. část „konstatuje, že podle plánu Komise pro cíl v oblasti klimatu do roku 

2030 bude muset EU v období 2021–2030 každoročně investovat o 
350 miliard EUR více než v období 2011–2020; zdůrazňuje, že k 
překonání tohoto nedostatku investic v oblasti klimatu je zapotřebí 
ještě větší úlohy EIB;“

2. část „vyzývá Radu guvernérů, aby využila příležitosti příznivých 
úvěrových podmínek pro EIB ke zvýšení emisí a splatnosti 
dluhopisů, přičemž zachová její silnou kapitálovou pozici;“ kromě 
slov: „využila příležitosti příznivých úvěrových podmínek pro EIB ke 
zvýšení emisí a splatnosti dluhopisů, přičemž“

3. část tato slova

§ 17
1. část „vyzývá EIB, aby přispívala k řešení systémových nedostatků, které 

brání některým regionům nebo zemím plně využívat finančních 
příležitostí EIB,“

2. část „mimo jiné posílením jejího úsilí o rozšíření úvěrové činnosti, 
poskytováním technické pomoci a poradenství, zejména v 
regionech, které přitahují nízké investice a které v průběhu 
pandemie neměly významný prospěch z odchylky od pravidel 
státní podpory z důvodu nedostatečné finanční kapacity nebo 
manévrovacího prostoru státu;“ kromě slov: „posílením jejího úsilí 
o rozšíření úvěrové činnosti“

3. část tato slova

Verts/ALE, ID:
§ 6
1. část „konstatuje, že EIB je institucí s vysokým pákovým efektem;“
2. část „vyzývá akcionáře EIB, aby se zamysleli nad optimální kapitálovou 

strukturou a dohodli se na navýšení kapitálu, a to jak v hotovosti, 
tak splatného na požádání; zdůrazňuje, že navýšení kapitálu by 
mělo jít ruku v ruce s větší transparentností, demokratickou 
odpovědností, efektivitou řídící struktury a s environmentální 
udržitelností;“ kromě slov: „a dohodli se na navýšení kapitálu, a to 
jak v hotovosti, tak splatného na požádání; zdůrazňuje, že navýšení 
kapitálu by mělo jít ruku v ruce s“ a „větší transparentností, 
demokratickou odpovědností, efektivitou řídící struktury a s 
environmentální udržitelností;“

3. část „a dohodli se na navýšení kapitálu, a to jak v hotovosti, tak 
splatného na požádání; zdůrazňuje, že navýšení kapitálu by mělo jít 
ruku v ruce s“

4. část „větší transparentností, demokratickou odpovědností, efektivitou 
řídící struktury a s environmentální udržitelností;“
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15. Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční 
zpráva za rok 2019

Zpráva: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

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

§ 7 1 PPE JH - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE JH - 171, 450, 74

za § 23 3 PPE JH - 319, 347, 29

4Z PPE JH - 281, 377, 37§ 25

9 ID JH - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE JH - 258, 418, 19

§ 36 10 ID JH - 84, 605, 4

§ 38 11 ID JH - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE JH - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE JH - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE JH - 255, 410, 30

návrh usnesení (celé znění) JH + 542, 82, 68

16. Geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2

Návrh usnesení: B9-0372/2021

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0372/2021
(výbor ENVI)

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 470, 199, 23
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17. Geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2 × DAS-44406-6

Návrh usnesení: B9-0373/2021

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0373/2021 
(výbor ENVI)

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 470, 199, 23

18. Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × MIR162 × MON810 × 
NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo 
tři z genetických modifikací 507, MIR162, MON810 a NK603

Návrh usnesení: B9-0374/2021

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0374/2021
(výbor ENVI)

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 470, 200, 22

19. Geneticky modifikovaná kukuřice Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Návrh usnesení: B9-0375/2021

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh usnesení B9-0375/2021
(výbor ENVI)

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 470, 200, 22
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20. Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční 
zpráva za rok 2019

Zpráva: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

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

§ 2 3 S&D JH + 653, 4, 38

dílč.

1/JH + 659, 23, 13

§ 39 § původní 
znění

2/JH + 463, 171, 61

dílč.

1/JH + 664, 23, 8

§ 40 § původní 
znění

2/JH + 464, 170, 61

dílč.

1/JH + 648, 26, 21

§ 51 § původní 
znění

2/JH + 391, 192, 112

4 S&D JH + 327, 312, 56

dílč.

1/JH ↓

§ 64

§ původní 
znění

2/JH ↓

§ 65 § původní 
znění

JH + 427, 146, 120

dílč.

1/JH + 576, 31, 88

§ 70 § původní 
znění

2/JH + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE JH + 646, 29, 20

odův. I 1 PPE JH + 564, 17, 114

návrh usnesení (celé znění) JH + 534, 34, 124
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Žádosti o oddělené hlasování
S&D: § 65

Žádosti o dílčí hlasování
S&D:
§ 64
1. část celé znění kromě slov: „připomíná, že v případě kandidátů 

nominovaných Belgií, Bulharskem a Portugalskem se Rada pořadím 
preferencí výběrové komise neřídila;“

2. část tato slova

§ 70
1. část celé znění kromě slov: „například v Bulharsku, Chorvatsku, České 

republice, Maďarsku, na Maltě a na Slovensku;“
2. část tato slova

PPE:
§ 39
1. část celé znění kromě slova: „naprostou“
2. část toto slovo

§ 40
1. část celé znění kromě slova: „naprosté“
2. část toto slovo

§ 51
1. část „vítá přijetí nové strategie Komise pro boj proti podvodům dne 29. 

dubna 2019; vítá politiku nulové tolerance vůči podvodům; vítá 
opětovné zavedení institucionálního dohledu Komise nad bojem 
proti podvodům tím, že úřadu OLAF poskytla silnější poradní a 
dozorčí úlohu;“

2. část „připomíná, že se ve strategii předpokládá závazný akční plán 
pouze pro útvary Komise a výkonné agentury, ačkoli většinu 
odpovědnosti nesou členské státy; vyzývá k jednotnému přístupu, 
který by měl zahrnovat i členské státy;“

21. Dopad mořských větrných parků a ostatních systémů výroby 
energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

návrh usnesení 
(celé znění)

JH + 512, 21, 159
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22. Nástroj pro propojení Evropy ***II

Doporučení pro druhé čtení: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique 
Riquet (A9-0219/2021) (pro změnu nebo zamítnutí postoje Rady se vyžaduje 
většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

zamítnutí 1 Verts/ALE JH - 114, 518, 58

23. Opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích 
uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o Výzkumném 
fondu pro uhlí a ocel ***

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

postup souhlasu JH + 627, 40, 29

24. Správa aktiv ESUO v likvidaci a správa majetku Výzkumného 
fondu pro uhlí a ocel *

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

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

jediné hlasování JH + 600, 42, 54

25. Vízový informační systém (VIS): vyřizování víz ***II

Doporučení pro druhé čtení: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (pro změnu nebo 
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zamítnutí postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

zamítnutí 1 The Left JH - 114, 578, 4
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26. Vízový informační systém (VIS): podmínky pro přístup k jiným 
informačním systémům EU pro účely VIS ***II

Doporučení pro druhé čtení: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (pro změnu nebo 
zamítnutí postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

zamítnutí 1 The Left JH - 113, 577, 6

27. Fond pro integrovanou správu hranic – Nástroj pro finanční 
podporu správy hranic a vízové politiky na období 2021–2027 
***II

Doporučení pro druhé čtení: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (pro změnu nebo 
zamítnutí postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

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

Návrh na zamítnutí postoje Rady

zamítnutí 1 The Left JH - 84, 496, 111

28. Dialog s občany a zapojení občanů do rozhodovacího procesu 
EU

Zpráva: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

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

§ 3 § původní 
znění

JH + 366, 317, 9

dílč.

1/JH + 661, 6, 25

§ 4 § původní 
znění

2/JH + 394, 277, 21
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

1 poslanci JH - 297, 376, 17

dílč.

1/JH + 574, 78, 38

§ 5

§ původní 
znění

2/JH + 357, 321, 14

2 poslanci JH + 453, 214, 25§ 13

§ původní 
znění

JH ↓

§ 19 3 poslanci JH - 318, 357, 17

dílč.

1/JH + 536, 144, 12

§ 26 § původní 
znění

2/JH - 336, 339, 17

dílč.

1/JH + 667, 19, 6

§ 33 § původní 
znění

2/JH + 370, 288, 34

dílč.

1/JH + 602, 80, 10

§ 34 § původní 
znění

2/JH + 368, 291, 33

dílč.

1/JH + 577, 103, 12

§ 35 § původní 
znění

2/JH + 368, 310, 14

§ 38 4 poslanci JH + 471, 208, 12

dílč.

1/JH + 666, 7, 18

§ 49 § původní 
znění

2/JH + 374, 294, 23
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

§ 51 § původní 
znění

JH + 362, 312, 17

dílč.

1/JH + 593, 32, 66

§ 54 § původní 
znění

2/JH + 357, 321, 13

§ 55 § původní 
znění

JH + 368, 285, 38

§ 58 § původní 
znění

JH + 357, 314, 20

§ 59 § původní 
znění

JH + 357, 310, 24

§ 62 § původní 
znění

JH + 364, 290, 37

§ 63 5 poslanci JH - 192, 423, 76

dílč.

1/JH + 665, 18, 8

odův. B § původní 
znění

2/JH + 459, 177, 55

odův. J § původní 
znění

JH + 448, 186, 57

dílč.

1/JH + 571, 107, 13

odův. R § původní 
znění

2/JH + 427, 244, 20

návrh usnesení (celé znění) JH + 537, 125, 33

Žádosti o oddělené hlasování
poslanci: § 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; odův. J
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Žádosti o dílčí hlasování
poslanci: 
odův. B
1. část „vzhledem k tomu, že na základě průzkumu Eurobarometr 

týkajícího se účasti občanů, který byl proveden v roce 2020, vnímá 
55 % respondentů evropské volby jako nejúčinnější způsob, jak 
zajistit, aby jejich hlasy byly na úrovni EU vyslyšeny činiteli s 
rozhodovací pravomocí; vzhledem k tomu, že cílem je neustále 
zlepšovat způsob fungování demokracie v EU a podle několika 
průzkumů Eurobarometr jsou občané nespokojeni s tím, jak v Unii 
demokracie funguje; vzhledem k tomu, že toto vnímání není 
měřeno jen na úrovni EU, nýbrž i na úrovni jednotlivých států;“

2. část „vzhledem k tomu, že značná část evropských občanů má pocit, že 
se o jejich názory nikdo nezajímá, a považuje EU za vzdálenou 
entitu;“

odův. R
1. část celé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že nedostatečná 

transparentnost brání veřejné diskusi o jakémkoli právním 
předpisu;“

2. část tato slova

§ 4
1. část celé znění kromě slov: „a vytvořit nástroje nové“
2. část tato slova

§ 5
1. část celé znění kromě slov: „naléhavě vyzývá Komisi, aby se zavázala k 

předložení legislativního návrhu, pokud Parlament takovou 
legislativní zprávu z vlastního podnětu přijme; navrhuje v tomto 
ohledu změnit stávající rámcovou dohodu mezi Parlamentem a 
Komisí;“

2. část tato slova

§ 26
1. část „navrhuje vytvořit evropskou síť výchovy k občanství, která by byla 

platformou pro výměnu osvědčených postupů a poznatků o 
metodách posilování evropského rozměru výchovy k občanství; 
zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat nové modely a nástroje výchovy 
k občanství,“

2. část „například zřízení Evropské agentury pro výchovu k občanství;“
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§ 33
1. část celé znění kromě slov: „plně“ a „zdůrazňuje, že by měl existovat 

stálý mechanismus participativní demokracie, který by občanům 
usnadňoval účast na rozhodovacích procesech Evropské unie nad 
rámec voleb a dalších stávajících kanálů a nástrojů a který by je k 
této účasti vybízel; podporuje činnosti na zvyšování povědomí o 
těchto mechanismech s cílem maximalizovat jejich dopad a 
účinnost; poukazuje na to, že tento mechanismus by měl existovat 
na evropské, státní, regionální i místní úrovni a měl by umožňovat 
odpovídající horizontální a vertikální koordinaci mezi institucemi na 
různých úrovních;“

2. část tato slova

§ 34
1. část celé znění kromě slov: „prosazování politických nebo legislativních 

priorit“
2. část tato slova

§ 35
1. část celé znění kromě slov: „participativní sestavování rozpočtů“
2. část tato slova

§ 49
1. část „je přesvědčen, že participativní procesy musí odpovídat nejvyšší 

úrovni transparentnosti; konstatuje, že transparentnost a otevřená 
data posilují důvěru ve veřejné instituce, a tedy i jejich legitimitu; 
zdůrazňuje, že podpora demokratické legitimity unijních institucí 
prostřednictvím zapojení veřejnosti vyžaduje lepší porozumění 
rozhodovacímu procesu EU;“

2. část „vyzývá k vytvoření standardu pro otevřenou správu věcí 
veřejných na úrovni EU, který by mohl sloužit jako základ pro další 
úrovně správy;“

§ 54
1. část „zavazuje se ke spolupráci s ostatními institucemi EU a 

zúčastněnými stranami na posilování dodatečných kanálů pro 
podněty občanů,“

2. část „včetně rozšíření dialogů s občany a zřízení stálého mechanismu 
pro účast občanů s formálně závazným následným procesem;“

Různé
Loránt Vincze (skupina PPE) rovněž podpořil pn. 5, a nikoli pn. 4.
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29. Spolupráce mezi EU a NATO v rámci transatlantických vztahů

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

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

§ 9 7 zpravodaj JH + 576, 73, 35

za § 9 8 zpravodaj JH + 568, 93, 23

§ 10 9 zpravodaj JH + 565, 79, 40

§ 13 10 zpravodaj JH + 568, 77, 39

§ 15 11 zpravodaj JH + 568, 48, 68

§ 16 12 zpravodaj JH + 584, 83, 17

§ 20 13 zpravodaj JH + 578, 77, 27

§ 22 14 zpravodaj JH + 584, 77, 22

§ 33 15 zpravodaj JH + 567, 80, 36

§ 48 16 zpravodaj JH + 564, 94, 26

§ 53 17 zpravodaj JH + 568, 80, 33

1 zpravodaj JH + 591, 42, 51za práv. východ. 
22

2 zpravodaj JH + 591, 42, 51

3 zpravodaj JH + 591, 42, 51

4 zpravodaj JH + 588, 61, 35

za práv. východ. 
39

5 zpravodaj JH + 600, 7, 76

odův. B 6 zpravodaj JH + 592, 46, 46

návrh usnesení (celé znění) JH + 493, 90, 103
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30. Stárnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy spojené s 
politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020

Zpráva: Beata Szydło (A9-0194/2021)

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

alternativní návrh 
usnesení

1 ECR JH - 137, 539, 15

§ 2 5 poslanci JH - 315, 337, 39

za § 2 6 poslanci JH + 389, 287, 15

za § 8 7 poslanci JH + 428, 176, 87

8 poslanci JH + 369, 298, 23

dílč.

1/JH ↓

§ 13

§ původní 
znění

2/JH ↓

za § 13 9 poslanci JH - 315, 330, 46

§ 17 § původní 
znění

JH + 482, 143, 64

za § 17 10 poslanci JH + 399, 267, 24

dílč.

1/JH + 656, 14, 21

2/JH + 510, 93, 88

§ 22 § původní 
znění

3/JH + 431, 150, 109

§ 42 11 poslanci JH - 311, 351, 29

dílč.

1/JH + 501, 86, 104

§ 56 § původní 
znění

2/JH + 341, 328, 22
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

§ 58 12 poslanci JH + 362, 232, 97

odův. S 2 poslanci JH + 308, 269, 113

dílč.

1/JH + 597, 17, 77

2/JH + 490, 116, 83

odův. AA § původní 
znění

3/JH + 505, 127, 58

za odův. AA 3 poslanci JH + 381, 289, 20

dílč.

1/JH + 568, 93, 29

odův. AB § původní 
znění

2/JH + 496, 120, 74

odův. BA 4 poslanci JH - 304, 311, 76

návrh usnesení (výbor EMPL)
(celé znění)

JH + 479, 103, 113

Žádosti o oddělené hlasování
poslanci: § 17

Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 13
1. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly a přijaly 

jednotnou definici závislosti na pomoci jiných osob, rovněž s 
přihlédnutím k potřebám neformálních pečovatelů; zdůrazňuje, že 
pro vytvoření účinných systémů péče o závislé osoby, zejména 
starší osoby, je nezbytné přijmout jednotnou definici a systém 
posuzování míry závislosti;“

2. část „zdůrazňuje, že je třeba podporovat strategie zaměřené na kvalitní 
individualizovanou podporu pro závislé osoby; zdůrazňuje, že je 
třeba zohledňovat potřeby osob s různými onemocněními, včetně 
těch neurodegenerativních, jako je Alzheimerova choroba a 
demence, od diagnostiky až po léčbu a dlouhodobou péči;“
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odův. AA
1. část „vzhledem k tomu, že všechny politiky, které se zabývají 

demografickými příležitostmi a výzvami, musí vycházet z přístupu 
založeného na právech a důkazech a musí dodržovat zásady 
rovnosti, zejména rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, a 
chránit práva žen,“

2. část „včetně jejich sexuálních, reprodukčních a hospodářských práv; 
vzhledem k tomu, že řešení demografických výzev nesmí v žádném 
případě oslabit individuální reprodukční autonomii;“

3. část „vzhledem k tomu, že přístup ke službám a komoditám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví má zásadní význam pro tělesné, 
duševní a sociální blaho;“

odův. AB
1. část „vzhledem k tomu, že politiky a opatření EU v oblasti stárnutí a 

demografických změn musí být plně v souladu se strategií EU pro 
rovnost žen a mužů na období 2020–2025;“

2. část „vzhledem k tomu, že existuje úzká souvislost mezi 
demografickými výzvami a začleňováním hlediska rovnosti žen a 
mužů, což by se mělo odrazit v příslušných politických reakcích;“

§ 22
1. část „připomíná, že dosažení vyšší míry porodnosti bude vyžadovat 

větší počet pracovních příležitostí, stabilní zaměstnání a bydlení, 
důstojné životní a pracovní podmínky, pružné uspořádání práce, 
štědrou rodinnou podporu a placenou rodičovskou dovolenou pro 
oba rodiče, kvalitní péči o děti od nejranějšího věku a rovné 
rozdělení neplacené péče a rodinných povinností mezi muže a 
ženy; zdůrazňuje, že s ohledem na demografické změny a 
předpokládané prodloužení střední délky života je klíčové zajistit 
plnou účast žen na trhu práce bez přestávek nebo přerušení 
pracovní dráhy či přechodu na částečný úvazek a na dočasnou 
práci, neboť se tím sníží riziko chudoby žen ve stáří;“

2. část „naléhavě proto vyzývá členské státy, aby urychleně a v plném 
rozsahu provedly ve vnitrostátním právu směrnici o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem a prováděly ji v praxi,“

3. část „a vyzývá je, aby zavedly přísnější než minimální normy stanovené 
touto směrnicí;“

§ 56
1. část celé znění kromě slova: „legislativní“
2. část toto slovo

Různé
Eider Gardiazabal Rubial (skupina S&D) rovněž podpořila pn. 2 až 12.
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31. Vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu 
podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

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

dílč.

1/JH + 548, 111, 36

§ 7 § původní 
znění

2/JH - 198, 482, 15

za § 27 1 poslanci JH - 308, 349, 37

návrh usnesení (celé znění) JH + 529, 150, 14

Žádosti o dílčí hlasování
poslanci: 
§ 7
1. část „požaduje, aby Komise pravidelně a proaktivně podávala 

Parlamentu alespoň dvakrát ročně zprávy o nových a probíhajících 
případech, které jsou předmětem vyšetřování, a to co nejdříve, 
počínaje prvními případy;“

2. část „vyzývá Komisi, aby podávání zpráv Parlamentu o prvních 
prošetřovaných případech zahájila nejpozději do října 2021;“

32. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní 
Magnitského zákon)

Návrh usnesení: B9-0371/2021

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

Návrh usnesení B9-0371/2021
(výbor AFET)

dílč.

1/JH + 608, 56, 29

§ 1 § původní 
znění

2/JH + 470, 193, 27

dílč.

1/JH + 632, 27, 34

§ 7 § původní 
znění

2/JH + 588, 79, 26
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

dílč.

1/JH + 607, 54, 31

§ 15 § původní 
znění

2/JH + 595, 86, 11

dílč.

1/JH + 601, 54, 37

§ 18 § původní 
znění

2/JH + 597, 68, 27

návrh usnesení (celé znění) JH + 584, 73, 33

Žádosti o dílčí hlasování
The Left:
§ 7
1. část celé znění kromě slov: „je přesvědčen o účinnosti nového režimu, 

včetně jeho odrazujících účinků;“
2. část tato slova

§ 15
1. část celé znění kromě slov: „i se společnou zahraniční a bezpečnostní 

politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politikou 
(SBOP);“

2. část tato slova
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§ 18
1. část celé znění kromě slov: „Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 

Evropě, NATO a“
2. část tato slova

ECR, ID:
§ 1
1. část „vítá, že byl dne 7. prosince 2020 přijat globální režim sankcí EU v 

oblasti lidských práv jakožto zásadní doplněk souboru nástrojů EU v 
oblasti lidských práv a zahraniční politiky, který posiluje úlohu EU 
jako celosvětového aktéra na poli lidských práv tím, že jí umožňuje 
přijímat restriktivní opatření vůči právnickým a fyzickým osobám, 
které se na celém světě podílejí na závažném porušování lidských 
práv; zdůrazňuje, že nový režim musí být součástí širší, soudržné a 
jasně definované strategie, která bude zohledňovat cíle zahraniční 
politiky EU; zdůrazňuje, že strategie by měla rovněž usilovat o 
určení konkrétních kritérií, které budou spojeny s cíli, a podrobně 
uvádět, jak mohou sankce přispět ke splnění těchto kritérií;“

2. část „vyjadřuje však politování nad tím, že se Rada při přijímání nového 
režimu rozhodla uplatňovat jednomyslné hlasování namísto 
hlasování kvalifikovanou většinou, a opakuje svou výzvu k 
zavedení hlasování kvalifikovanou většinou pro přijetí sankcí v 
rámci uvedeného režimu;“

33. Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru

Zpráva: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

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

dílč.

1/JH + 668, 4, 23

§ 8 § původní 
znění

2/JH + 483, 196, 16

§ 14 § původní 
znění

JH + 525, 148, 22

dílč.

1/JH + 494, 140, 60

2/JH + 676, 10, 9

§ 17 § původní 
znění

3/JH + 527, 149, 19

dílč.§ 18 § původní 
znění

1/JH + 368, 312, 15
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

2/JH + 553, 130, 12

1 poslanci JH + 279, 252, 164

dílč.

1/JH ↓

§ 30

§ původní 
znění

2/JH ↓

odův. I § původní 
znění

JH + 526, 148, 21

návrh usnesení (celé znění) JH + 505, 134, 54

Žádosti o oddělené hlasování
poslanci: § 14; odův. I

Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 8
1. část „domnívá se, že je nezbytné, aby vízová politika EU byla účinná, 

uživatelsky vstřícná a bezpečná, a v tomto ohledu vítá záměr 
Komise digitalizovat postup udělování víz do roku 2025;“

2. část „je toho názoru, že integrace státních příslušníků, kteří jsou 
dlouhodobě pobývajícími rezidenty v členských zemích EU, má 
klíčový význam pro podporu hospodářské a sociální soudržnosti, a 
vyzývá proto ke zvážení harmonizace minimálních pravidel pro 
vydávání dlouhodobých víz a povolení k pobytu;“

§ 17
1. část „je hluboce znepokojen tím, že se neustále objevují závažné zprávy 

o násilí a odsunech na vnějších hranicích, a to i o odsunech z 
jednoho členského státu do jiného a poté do třetí země;“

2. část „opakuje, že členské státy jsou povinny bránit nepovolenému 
překračování hranic, a připomíná, že touto povinností nejsou 
dotčena práva osob usilujících o mezinárodní ochranu;“

3. část „vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a prováděly 
účinné, nezávislé a rychlé vyšetřování veškerých obvinění z odsunů 
a špatného zacházení na hranicích a aby zajistily okamžité 
napravení nedostatků;“
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§ 18
1. část „bere na vědomí nedostatek vhodných sledovacích mechanismů, 

které by zajistily dodržování základních práv a zásad právního státu 
při správě vnějších hranic, a je toho názoru, že posílenou operativní 
roli musí v tomto ohledu hrát Agentura Evropské unie pro základní 
práva (FRA), a to i prostřednictvím schengenského hodnotícího a 
monitorovacího mechanismu;“

2. část „vyzývá členské státy, aby zajistily faktické zřízení svých 
vnitrostátních monitorovacích orgánů, které budou schopny plnit 
svou úlohu, budou mít dostatečné zdroje, odpovídající mandát a 
vysokou míru nezávislosti; vybízí členské státy, aby trvale 
investovaly do profesionálního jednání pohraničních orgánů, 
mj. prostřednictvím školení v oblasti azylového a uprchlického 
práva, a to v koordinaci s agenturami Frontex, FRA a příslušnými 
nevládními organizacemi;“

§ 30
1. část celé znění kromě slov: „s cílem napravit jakékoli zjištěné 

nedostatky, zejména pokud jde o odbornou přípravu 
pracovníků, počty pracovníků a kapacitu ostrahy pozemní hranice;“

2. část tato slova

34. Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I

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

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

pozměňovací 
návrhy 

příslušného 
výboru – 
hlasování 
najednou

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

výbor JH + 585, 22, 86

dílč.

1/JH + 630, 25, 38

čl. 9 § 1 písm. a) 74 výbor

2/JH + 425, 260, 8

dílč.

1/JH + 631, 25, 37

čl. 23 § 1 písm. a) 126 výbor

2/JH + 424, 262, 7
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

za článek 29 144 výbor JH + 560, 121, 12

97 výbor JH + 434, 202, 57za článek 12

154 PPE JH ↓

čl. 31 za § 2 155 PPE JH - 274, 411, 8

dílč.

1/JH + 655, 17, 21

1 výbor

2/JH + 579, 71, 43

dílč.

1/JH + 656, 7, 30

za odův. 1

2 výbor

2/JH + 548, 85, 60

dílč.

1/JH + 668, 20, 5

odův. 2 3 výbor

2/JH + 538, 94, 61

za odův. 24 153 PPE JH - 302, 371, 20

návrh Komise JH + 587, 28, 81

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: pn. 144

Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
pn. 74
1. část celé znění kromě slov: „s držiteli rozhodnutí o registraci, dalšími 

příslušnými subjekty farmaceutického dodavatelského řetězce a 
se“

2. část tato slova
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pn. 126
1. část celé znění kromě slov: „s výrobci a dalšími příslušnými subjekty z 

dodavatelského řetězce zdravotnických prostředků a se“
2. část tato slova

ID:
pn. 1
1. část celé znění kromě slov: „Pandemie COVID-19 upozornila na rizika, 

která pro lidské zdraví vyplývají z nadměrného využívání volně 
žijících a rostoucích druhů a jiných přírodních zdrojů a z rychlého 
ubývání biologické rozmanitosti na Zemi.“, „a COVID-19“, „např. 
koronavirus způsobující onemocnění COVID-19“ a „Podle odhadu 
Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost 
a ekosystémové služby (IPBES) žije v současné době v tělech 
hostitelských savců a ptáků asi 1,7 milionu neobjevených virů, 
přičemž 631 000 až 827 000 by mohlo být schopno přenosu na 
člověka.“

2. část tato slova

pn. 2
1. část celé znění kromě slov: „Pandemie COVID-19 je zjevným příkladem 

toho, že je v Unii nutné posílit“
2. část tato slova

pn. 3
1. část celé znění kromě slov: „že je nutné posílit úlohu Unie, aby“, 

„harmonizovaného“ a „nemají adekvátní mandáty a zdroje“
2. část tato slova
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35. Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období 
do roku 2030 ***I

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

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasová
ní

Hlasování JH/EH 
– poznámky

pozměňovací 
návrhy 

příslušného 
výboru – 
hlasování 
najednou

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 JH + 551, 94, 48

dílč.

1/JH + 565, 46, 81

2 výbor

2/JH + 546, 134, 12

4 výbor JH + 548, 139, 5

dílč.

1/JH + 612, 22, 59

2/JH + 551, 129, 13

3/JH + 541, 68, 83

4/JH + 593, 51, 49

5 výbor

5/JH + 373, 306, 14

7 výbor JH + 546, 111, 36

9 výbor JH + 536, 138, 19

dílč.

1/JH + 556, 87, 50

pozměňovací 
návrhy 

příslušného 
výboru – oddělené 

hlasování

11 výbor

2/JH + 577, 56, 60
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasová
ní

Hlasování JH/EH 
– poznámky

16 výbor JH + 515, 162, 15

25 výbor JH + 540, 101, 51

dílč.

1/JH + 608, 49, 36

35 výbor

2/JH + 548, 140, 5

dílč.

1/JH + 614, 72, 7

51 výbor

2/JH + 525, 140, 28

dílč.

1/JH + 555, 56, 82

53 výbor

2/JH + 378, 287, 28

dílč.

1/JH + 551, 87, 55

57 výbor

2/JH + 602, 79, 12

dílč.

1/JH + 663, 26, 4

58 výbor

2/JH + 533, 127, 32

dílč.

1/JH + 500, 139, 53

60 výbor

2/JH + 345, 327, 20

dílč.

1/JH + 610, 30, 53

2/JH + 515, 161, 16

61 výbor

3/JH + 523, 133, 36

dílč.62 výbor

1/JH + 554, 127, 11



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_CS.docx 36 PE 695.753

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasová
ní

Hlasování JH/EH 
– poznámky

2/JH + 359, 311, 22

63 výbor JH + 549, 132, 12

64 výbor JH + 579, 94, 20

65 výbor JH + 539, 99, 54

69 výbor JH + 547, 109, 37

dílč.

1/JH + 643, 36, 14

73 výbor

2/JH + 361, 315, 16

dílč.

1/JH + 538, 149, 6

91 výbor

2/JH + 417, 246, 30

dílč.

1/JH + 606, 58, 29

2/JH + 560, 105, 28

3/JH + 547, 138, 7

4/JH + 532, 141, 20

95 výbor

5/JH + 594, 87, 12

dílč.

1/JH + 562, 18, 113

99 výbor

2/JH + 550, 137, 6

dílč.

1/JH + 619, 20, 54

108 výbor

2/JH + 547, 137, 8



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_CS.docx 37 PE 695.753

Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasová
ní

Hlasování JH/EH 
– poznámky

Pn. k článku 3

§ 1 za písm. a) 121 ECR JH - 334, 349, 9

§ 1 za odrážku 4 122 ECR JH - 174, 511, 8

§ 1 za písm. d) 123 ECR JH - 169, 504, 20

dílč.

1/JH + 506, 167, 19

59 výbor

2/JH + 342, 322, 27

§ 1 písm. e)

§ původní 
znění

JH ↓

§ 1 za písm. h) 124 ECR JH - 316, 362, 15

§ 1 písm. i) 125 ECR JH - 129, 549, 15

Pn. k článku 4

za § 2 126 ECR JH - 111, 553, 29

Body odůvodnění

3 výbor JH + 550, 68, 75

dílč.

1/JH ↓

odův. 5

§ původní 
znění

2/JH ↓

návrh Komise JH + 518, 130, 47

Žádosti o oddělené hlasování
ID: pn. 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; čl. 3 § 1 písm. e)
ECR: pn. 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn. 53
1. část „přijetí přístupu „mysli v prvé řadě na udržitelnost“ v pokynech a 

souboru nástrojů pro zlepšování právní úpravy,“
2. část „včetně začlenění a praktického uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ podle článku 17 nařízení o taxonomii;“
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pn. 59
1. část celé znění kromě slov: „nejpozději do roku 2025“
2. část tato slova

pn. 60
1. část celé znění kromě slov: „nejpozději do roku 2027“
2. část tato slova

pn. 62
1. část celé znění kromě slov: „se záměrem postupně zvýšit tyto cíle v 

rámci následného VFR“
2. část tato slova

pn. 73
1. část celé znění kromě slov: „celounijního právního“
2. část tato slova

pn. 91
1. část „podporu udržitelné správy a řízení společností a stanovení 

povinných požadavků na náležitou péči na úrovni Unie“
2. část „a zohlednění těchto požadavků při provádění obchodní politiky 

Unie, a to i v souvislosti s ratifikací obchodních a investičních 
dohod;“

The Left:
pn. 57
1. část celé znění kromě slov: „aniž by byl dotčen evropský semestr;“
2. část tato slova

ID:
pn. 2
1. část celé znění kromě slov: „Zapotřebí jsou také systémové, 

dlouhodobé rámce se závaznými klimatickými a environmentálními 
cíli.“

2. část tato slova

odův. 5
1. část „Evropská komise reagovala na výzvy určené v této zprávě přijetím 

Zelené dohody pro Evropu: nové strategie růstu pro souběžnou 
ekologickou a digitální transformaci, jejímž cílem je přeměnit Unii 
na spravedlivou a prosperující společnost s konkurenceschopným, 
klimaticky neutrálním hospodářstvím efektivně využívajícím 
zdroje.“

2. část „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) zakotvuje v právních 
předpisech záměr Unie dosáhnout do roku 2050 neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů.“
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pn. 11
1. část „Osmý akční program pro životní prostředí, jenž je zastřešujícím 

akčním programem Unie v oblasti životního prostředí, by měl 
vycházet z cílů Zelené dohody pro Evropu a měl by podporovat 
jejich plnění v souladu s dlouhodobým cílem „žít spokojeně 
v mezích možností naší planety“ nejpozději do roku 2050, jak je již 
stanoveno v 7. akčním programu pro životní prostředí. Měl by být 
rovněž plně v souladu s agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a 
jejími cíli udržitelného rozvoje, které jsou kompaktní a nedělitelné, 
a povzbuzovat jejich plnění a dosažení a měl by být v souladu s cíli 
Pařížské dohody, Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a dalších 
relevantních mezinárodních dohod.“

2. část „Osmý akční program pro životní prostředí by měl umožnit 
systémovou změnu hospodářství Unie tak, aby zajistilo blahobyt v 
mezích možností naší planety a regenerativní růst, zaručit 
spravedlivou a inkluzivní environmentální a klimatickou 
transformaci a přispět ke zmírnění nerovností.“

pn. 35
1. část „Toto rozhodnutí stanovuje všeobecný akční program v oblasti 

životního prostředí na období do 31. prosince 2030 (8. akční 
program pro životní prostředí). Stanoví jeho prioritní cíle a určuje 
základní podmínky a opatření, která jsou nezbytná pro dosažení 
těchto podmínek. Stanoví monitorovací rámec pro měření a 
vyhodnocování pokroku Unie a jejích členských států při 
dosahování prioritních cílů.“

2. část „Zavádí rovněž mechanismus správy, jehož cílem je zajistit 
plnohodnotné dosažení těchto prioritních cílů.“

pn. 99
1. část „Ukazatele, rámec pro sledování“
2. část „a správa“

ECR:
pn. 51
1. část celé znění kromě slov: „mj. v souladu s článkem 17 nařízení o 

taxonomii;“
2. část tato slova

pn. 58
1. část celé znění kromě slov: „v souladu se strategií Unie pro udržitelné 

finance, včetně opatření stanovených v nařízení o taxonomii a jeho 
zásady „významně nepoškozovat“,“

2. část tato slova

pn. 108
1. část celé znění kromě slov: „mimo jiné z hlediska měření systémových 

změn;“
2. část tato slova

PPE, ID:
pn. 5
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1. část „Jak v Unii, tak na celém světě pokračuje degradace půdy a krajiny 
v důsledku široké škály lidských činností, jako je špatné 
hospodaření s půdou, změna využívání půdy, neudržitelné 
zemědělské postupy, opouštění půdy, znečišťování, neudržitelné 
lesnické postupy, zakrývání půdy, ztráta biologické rozmanitosti a 
změna klimatu, často v kombinaci s dalšími faktory, čímž se snižuje 
schopnost půdy a krajiny plnit ekosystémové služby a funkce. 
Navzdory těmto skutečnostem Unie a členské státy zaostávají 
s plněním mezinárodních a evropských závazků, které přijaly 
v souvislosti s půdou a krajinou, včetně závazků přijatých v rámci 
Úmluvy OSN o boji proti dezertifikaci, tj. závazků zastavit 
dezertifikaci, revitalizovat degradovanou krajinu a půdu“ kromě 
slov: „neudržitelné zemědělské postupy“

2. část tato slova
3. část „a do roku 2030 ukončit postupy degradující půdu.“
4. část „Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. 

dubna 2021 ochraně půdy, je nutné vypracovat společný unijní 
právní rámec pro ochranu a udržitelné využívání půdy, který bude 
plně respektovat zásadu subsidiarity a bude se zabývat všemi 
hlavními hrozbami pro půdu. Tento rámec by měl zahrnovat mimo 
jiné společnou definici půdy a jejích funkcí, kritéria pro dosažení 
dobrého stavu a udržitelného využívání půdy, střednědobé a 
konečné cíle, harmonizované ukazatele a metodiku pro 
monitorování a podávání zpráv.“ kromě slov: „společný unijní 
právní“

5. část tato slova

The Left, ECR:
pn. 61
1. část celé znění kromě slov: „ekologických daní a tržních nástrojů a 

tvorby rozpočtu“ a „zohledňujících ekologii a“
2. část „ekologických daní a tržních nástrojů“
3. část „a tvorby rozpočtu“ a „zohledňujících ekologii a“

pn. 95
1. část celé znění kromě slov: „a) do 30. června 2022 zlepší a rozšíří svou 

stávající veřejnou databázi rozhodnutí o nesplnění povinnosti a 
následně ji aktualizuje tak, aby opatření přijatá členskými státy a 
Komisí v souvislosti se všemi řízeními o nesplnění povinnosti v 
oblasti životního prostředí a klimatu bylo možné jasně, 
srozumitelně a přístupně sledovat;“, „b) pravidelně bude posuzovat 
soulad opatření a politik Unie s prioritními cíli stanovenými v čl. 2 
odst. 1 a 2 a provádět tato posouzení u návrhů a stávajících 
opatření a politik Unie; jsou-li zjištěny nesrovnalosti, uvede návrh 
opatření nebo politiky do souladu s těmito prioritními cíli před 
zveřejněním nebo, v případě stávajících opatření a politik Unie, s 
navrženými nezbytnými nápravnými opatřeními;“, „nesouladu mezi 
strukturou rozpočtů členských států a scénářem sladěným s 
Pařížskou dohodou pro každý z jejich vnitrostátních rozpočtů, což 
umožní formulovat doporučení členským státům týkající“ a „aniž by 
byl dotčen evropský semestr“
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2. část „a) do 30. června 2022 zlepší a rozšíří svou stávající veřejnou 
databázi rozhodnutí o nesplnění povinnosti a následně ji aktualizuje 
tak, aby opatření přijatá členskými státy a Komisí v souvislosti se 
všemi řízeními o nesplnění povinnosti v oblasti životního prostředí 
a klimatu bylo možné jasně, srozumitelně a přístupně sledovat;“

3. část „b)pravidelně bude posuzovat soulad opatření a politik Unie s 
prioritními cíli stanovenými v čl. 2 odst. 1 a 2 a provádět tato 
posouzení u návrhů a stávajících opatření a politik Unie; jsou-li 
zjištěny nesrovnalosti, uvede návrh opatření nebo politiky do 
souladu s těmito prioritními cíli před zveřejněním nebo, v případě 
stávajících opatření a politik Unie, s navrženými nezbytnými 
nápravnými opatřeními;“

4. část „nesouladu mezi strukturou rozpočtů členských států a scénářem 
sladěným s Pařížskou dohodou pro každý z jejich vnitrostátních 
rozpočtů, což umožní formulovat doporučení členským státům 
týkající“

5. část „aniž by byl dotčen evropský semestr“

36. Nový EVP pro výzkum a inovace

Návrh usnesení: B9-0370/2021

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

Návrh usnesení B9-0370/2021 
(výbor ITRE)

za § 2 1 The Left JH - 167, 467, 58

2 The Left JH - 154, 531, 7za § 13

3 The Left JH - 144, 466, 82

návrh usnesení (celé znění) JH + 634, 5, 57
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37. Početní složení zvláštních výborů a vyšetřovacího výboru

Návrh rozhodnutí: B9-0414/2021

Předmět JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH – 
poznámky

Návrh rozhodnutí B9-0414/2021
(Konference předsedů)

návrh rozhodnutí 
(celé znění)

JH + 680, 3, 5
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38. Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu

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

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

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

§ 1 1 The Left JH - 336, 353, 7

§ 5 § původní 
znění

JH + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR JH - 305, 345, 46

§ 9 2 ID JH - 176, 496, 21

4 ECR JH + 336, 271, 89za § 9

5 ECR JH - 326, 329, 41

návrh usnesení (celé znění) JH + 666, 5, 16

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0381/2021 ID JH ↓

B9-0382/2021 The Left JH ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0386/2021 Renew JH ↓

B9-0387/2021 S&D JH ↓

B9-0395/2021 ECR JH ↓

B9-0399/2021 PPE JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
The Left: § 5
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39. Hongkong, zejména kauza Apple Daily

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

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

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

1 The Left JH - 22, 616, 53za § 1

2 The Left JH - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left JH - 139, 453, 99

za § 16 4 The Left JH - 102, 505, 84

návrh usnesení (celé znění) JH + 578, 29, 73

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0384/2021 The Left JH ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0388/2021 Renew JH ↓

B9-0389/2021 S&D JH ↓

B9-0390/2021 ECR JH ↓

B9-0391/2021 PPE JH ↓

Různé
Yannick Jadot (skupina Verts/ALE) a Moritz Körner (skupina Renew) rovněž 
podpořili společný návrh usnesení RC-B9-0385/2021.
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40. Trest smrti v Saudské Arábii, zejména případy Mustafy 
Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího

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

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

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

dílč.

1/JH + 422, 217, 56

§ 8 § původní 
znění

2/JH + 623, 36, 36

dílč.

1/JH + 593, 12, 88

§ 17 § původní 
znění

2/JH + 620, 2, 71

dílč.

1/JH + 673, 2, 20

§ 20 § původní 
znění

2/JH + 619, 41, 35

dílč.

1/JH + 638, 26, 31

§ 21 § původní 
znění

2/JH + 416, 260, 19

dílč.

1/JH + 616, 7, 72

§ 22 § původní 
znění

2/JH + 384, 285, 26

dílč.

1/JH + 638, 45, 12

§ 23 § původní 
znění

2/JH + 547, 63, 83

odův. G 1 ECR JH - 285, 398, 12

dílč.odův. P § původní 
znění

1/JH + 639, 3, 51
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Předmět Pn. č. Autor JH atd. Hlasování Hlasování JH/EH 
– poznámky

2/JH + 387, 293, 13

za odův. S 2 ECR JH - 293, 394, 8

návrh usnesení (celé znění) JH + 661, 3, 23

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0392/2021 The Left JH ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0394/2021 Renew JH ↓

B9-0396/2021 S&D JH ↓

B9-0397/2021 ECR JH ↓

B9-0398/2021 PPE JH ↓

Žádosti o dílčí hlasování
The Left:
§ 20
1. část celé znění kromě slov: „důrazně podporuje uplatňování globálního 

mechanismu sankcí v oblasti lidských práv vůči osobám 
odpovědným za závažné porušování lidských práv v Saúdské 
Arábii, včetně vraždy novináře Džamála Chášukdžího;“

2. část tato slova

ECR:
odův. P
1. část „vzhledem k tomu, že zákon o boji proti terorismu a jeho 

financování z roku 2017 definuje teroristické činy vágně“
2. část „a že podle něj je možné určitý čin klasifikovat jako teroristický akt 

i v případě, kdy nebylo použito násilí;“

§ 8
1. část „naléhavě vyzývá Radu, aby pozastavila veškerý vývoz z EU do 

Saúdské Arábie, pokud jde o technologie hromadného sledování a 
další zboží dvojího užití, které lze využít k vnitřní represi a umlčení 
občanské společnosti;“

2. část „zdůrazňuje zvláštní odpovědnost společností zajišťujících 
bezpečnost IT i vnitrostátních zpravodajských služeb působících v 
EU a jejich morální a právní povinnost zabránit tomu, aby jejich 
stávající nebo bývalí zaměstnanci napomáhali Saúdské Arábii při 
represích vlastního obyvatelstva tím, že by nepřímo nebo přímo 
pracovali pro saúdské orgány na potlačení domácího disentu a 
svobody projevu;“
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§ 17
1. část „je vážně znepokojen vágní definicí terorismu v saúdském 

protiteroristickém zákoně;“
2. část „odsuzuje využívání specializovaného trestního soudu, soudu 

určeného k řešení záležitostí souvisejících s terorismem, jako 
nástroje k trestání obránců lidských práv;“

§ 21
1. část celé znění kromě slov: „vyjadřuje politování nad tím, že EU zaujímá 

vůči Saúdské Arábii v diplomatických vztazích v oblasti lidských 
práv bojácný přístup;“

2. část tato slova

§ 22
1. část celé znění kromě slova: „veškeré“
2. část toto slovo

§ 23
1. část „vyzývá delegaci EU a zastoupení členských států v této zemi, aby 

při svých kontaktech se saúdskými orgány více podporovaly 
občanskou společnost a aby využily veškeré nástroje, které mají 
k dispozici, k intenzivnější podpoře činnosti obránců lidských práv“

2. část „a aby případně zjednodušily vydávání mimořádných víz 
a poskytovaly těmto osobám dočasné útočiště v členských státech 
EU;“

41. Revize makroekonomického legislativního rámce

Zpráva: Margarida Marques (A9-0212/2021)

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

§ 45 1 poslanci JH - 133, 419, 142

§ 50 2 poslanci JH - 128, 505, 62

za § 73 3 poslanci JH - 148, 477, 70

návrh usnesení (celé znění) JH + 461, 94, 133

Různé
Erratum: EN
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42. Situace v Nikaragui

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

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

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

§ 2 2 The Left JH - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left JH - 120, 559, 17

dílč.

1/JH + 624, 52, 20

2/JH + 618, 39, 39

3/JH + 616, 41, 39

§ 5 § původní 
znění

4/JH + 618, 39, 39

§ 15 1 ID JH - 129, 555, 10

návrh usnesení (celé znění) JH + 629, 19, 40

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0400/2021 PPE JH ↓

B9-0401/2021 S&D JH ↓

B9-0402/2021 The Left JH ↓

B9-0403/2021 ECR JH ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0405/2021 Renew JH ↓

Žádosti o dílčí hlasování
The Left:
§ 5
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1. část „naléhavě vyzývá nikaragujské orgány, aby provedly změny 
volebního zákona v souladu s mezinárodními parametry, jak 
požadovala Organizace amerických států ve svém usnesení ze dne 
21. října 2020, aby jmenovaly nestranné osoby do různých 
volebních struktur, obnovily právní status stranám, jimž byl odňat, 
aby respektovaly právo Nikaragujců volit a být volen a aby zaručily 
neomezenou přítomnost vnitrostátních a mezinárodních volebních 
pozorovatelských orgánů a zavázaly se k politickému soužití po 
volbách;“ kromě slov: „jak požadovala Organizace amerických 
států ve svém usnesení ze dne 21. října 2020,“

2. část tato slova
3. část „zdůrazňuje, že k uznání voleb a vlády musí být provedeny změny 

požadované komisí OAS a mezinárodními organizacemi, zejména 
obnovení práv a svobod, které umožňují svobodný, důvěryhodný a 
spravedlivý volební proces;“ kromě slov: „komisí OAS a“

4. část tato slova

43. Potlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické 
strany (HDP)

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

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

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

3 ID JH - 177, 489, 11za § 15

2 ID JH - 100, 558, 21

za odův. O 1 ID JH - 134, 534, 10

návrh usnesení (celé znění) JH + 603, 2, 67

Návrhy usnesení politických skupin

B9-0406/2021 S&D JH ↓

B9-0407/2021 The Left JH ↓

B9-0408/2021 ECR JH ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE JH ↓

B9-0410/2021 Renew JH ↓

B9-0411/2021 PPE JH ↓
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44. Vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a 
zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu

Návrh usnesení: B9-0369/2021

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

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

§ 3 2 ECR JH - 309, 370, 16

3 ECR JH - 136, 540, 19

dílč.

1/JH + 619, 15, 62

§ 4

§ původní 
znění

2/JH + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR JH - 108, 568, 19

odův. K 1 ECR JH - 150, 530, 15

dílč.

1/JH + 626, 12, 58

odův. O § původní 
znění

2/JH + 584, 50, 62

návrh usnesení (celé znění) JH + 588, 21, 79

Žádosti o dílčí hlasování
ID:
odův. O
1. část celé znění kromě slov: „které jsou mimo jurisdikci jednotlivých 

zemí“, „na příštím zasedání mezivládní konference o biologické 
rozmanitosti mimo jurisdikci národních států“ a „biologické 
rozmanitosti v oblastech mimo jurisdikci národních států;“

2. část tato slova

§ 4
1. část celé znění kromě slov: „které by měly zahrnovat právně závazné 

celosvětové cíle týkajících se obnovy a ochrany alespoň 30 % moří 
do roku 2030;“

2. část tato slova
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45. Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku 
v důsledku přijatých legislativních změn ze strany 
maďarského parlamentu

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

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

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

§ 8 1 Renew JH - 261, 304, 121

§ 21 § původní 
znění

JH + 460, 152, 72

dílč.

1/JH + 515, 140, 27

§ 27 § původní 
znění

2/JH + 478, 164, 35

práv. východ. 16 § původní 
znění

JH + 364, 297, 19

za odův. C 2 The Left, 
Verts/ALE

JH + 357, 311, 15

odův. D § původní 
znění

JH + 518, 142, 20

za odův. E 3 The Left, 
Verts/ALE

JH + 364, 306, 14

odův. O § původní 
znění

JH + 481, 152, 44

návrh usnesení (celé znění) JH + 459, 147, 58

Návrh usnesení B9-0413/2021 
(ECR)

B9-0413/2021 ECR JH ↓

Žádosti o oddělené hlasování
ECR: odův. D
PPE: § 21; práv. východ. 16; odův. O

Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 27
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1. část celé znění kromě slov: „a aby zajistily přístup ke komplexní 
sexuální výchově a výchově v oblasti vztahů, přičemž bude tato 
výchova pravdivá z hlediska vědeckých poznatků, založená na 
důkazech, přiměřená věku a nezaujatá;“

2. část tato slova

Různé
Hermann Tertsch (skupina ECR) rovněž podpořil návrh usnesení B9-0413/2021.


