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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poletni čas je bil v zadnjih letih tema številnih razprav. Komisija je na zahtevo mnogih 
državljanov, Evropskega parlamenta in nekaterih držav članic EU sklenila, da bo preučila 
trenutno ureditev poletnega časa v EU in ocenila, ali bi jo bilo morda treba spremeniti.

Zaradi ureditve poletnega časa v EU dvakrat letno premaknemo ure v vseh državah članicah, 
da bi se prilagodili spremembam dnevne svetlobe v posameznih letnih časih. Ura se zadnjo 
nedeljo v marcu zjutraj premakne za eno uro naprej, zadnjo nedeljo v oktobru zjutraj pa za 
eno uro nazaj, da bi se vrnili na standardni čas.

Zdravstvene težave, povezane s poletnim časom, so številne in so lahko kratkoročne (tj. nekaj 
dni po premiku) in dolgoročne, premik pa ima tako pozitivne kot negativne učinke. Posledice 
motenj v biološkem ritmu zaradi premika ure za človeško zdravje še niso jasne in zahtevajo 
poglobljene raziskave o prilagajanju tem spremembam.

Med javnim posvetovanjem o poletnem času je večina vprašanih (76 %) navedla, da imajo 
slabe izkušnje s prehodom z zimskega na poletni čas. 43 % vprašanih je omenjalo zdravstvene 
težave in pomisleke, 20 % pa jih je menilo, da se s tem prihrani premalo energije.

Glede na slabe izkušnje je Komisija sklenila upoštevati morebitne škodljive posledice 
poletnega časa za zdravje, ki so bile tudi predmet številnih študij in razprav. V nekaterih 
študijah se je preučevala povezava med prehodom na poletni čas in tveganjem srčne kapi, 
motenim telesnim ritmom, pomanjkanjem spanja, koncentracije in pozornosti, večjim 
tveganjem nesreč, manjšim zadovoljstvom z življenjem in celo številom samomorov.

Čeprav je seznam morebitnih negativnih učinkov dolg, nekatere študije jasno ugotavljajo tudi 
pozitivne dolgoročne učinke daljših dni, dejavnosti na prostem po službi ali šoli in 
izpostavljenosti sončni svetlobi na splošno počutje.

Čeprav pozdravljam novo pobudo Komisije in se strinjam, da ima ureditev EU glede 
poletnega časa morebitne zdravstvene posledice, bi morali državam članicam dati večjo 
možnost izbire pri premikanju ure, da bodo lahko upoštevale svoje interese.

Zato nameravam opozoriti na nekatere z zdravjem povezane vidike predloga in navesti 
nekatere pozitivne in negativne elemente, ki bi jih lahko upoštevali, ne da bi državam 
članicam vsiljevali odločitve. Seveda bi rad sprejel pozitivno stališče do predloga Komisije, 
vendar je treba v skladu z načelom subsidiarnosti v zdravstveni politiki državam članicam 
prepustiti, da se same odločijo na usklajen način.

Nazadnje bi želel poudariti, da tudi v primeru, ko bi sprejeli jasno dokončno odločitev – zlasti 
ker bo ta zakonodaja kmalu prenehala veljati – bi morali upoštevati empirične dokaze o 
zdravstvenih težavah. Po odkritem in iskrenem premisleku ter pregledu vseh razpoložljivih 
podatkov o tej temi se zdi, da sprejeti odločitev, ki je jasno podprta z znanstveno 
utemeljenimi argumenti, ni lahka naloga. Trdno sem prepričan, da bi morali pokazati namero, 
da delo dokončamo, saj so evropski državljani jasno pokazali svojo voljo, vseeno pa moramo 
priznati očitne pomanjkljivosti, in sicer da so empirični podatki maloštevilni, države članice 
pa še nimajo skupnega stališča. Zato bi bilo treba razmisliti o krajši preložitvi tekočih 
pogajanj na čas, ko bodo na voljo konkretnejši podatki in ko bodo države članice oblikovale 
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jasnejše stališče, ki bo pokazalo, katera od njihovih pričakovanj so ostala neizpolnjena.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga in se 
med drugim preprečijo motnje pri 
načrtovanju prevoznih dejavnosti ter 
delovanju informacijskih in 
komunikacijskih sistemov, višji stroški 
mednarodnega trgovanja kot tudi nižja 
produktivnost na notranjem trgu za storitve 
in blago. Ni prepričljivih dokazov o tem, 
da koristi ureditve poletnega časa odtehtajo 
nevšečnosti, povezane s premikanjem ure 
dvakrat letno.

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovijo 
pravilno delovanje notranjega trga, 
dolgoročnost in predvidljivost, da se med 
drugim preprečijo motnje pri načrtovanju 
prevoznih dejavnosti ter delovanju 
informacijskih in komunikacijskih 
sistemov, višji stroški mednarodnega 
trgovanja kot tudi nižja produktivnost na 
notranjem trgu za storitve in blago. Ni 
popolnoma prepričljivih dokazov o tem, da 
koristi ureditve poletnega časa odtehtajo 
nevšečnosti, povezane s premikanjem ure 
dvakrat letno, rezultati pa se razhajajo 
glede na področje.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4) V zvezi z ureditvijo poletnega časa 
poteka pestra javna razprava in nekatere 
države članice so že izrazile željo po 
opustitvi te ureditve. Glede na navedeno je 
treba še naprej ščititi pravilno delovanje 
notranjega trga in preprečiti vsakršne 
znatne motnje na notranjem trgu, do 
katerih bi prišlo v primeru različnih 
ureditev po državah članicah na tem 

(4) V zvezi z ureditvijo poletnega časa 
poteka pestra javna razprava, kar je 
razvidno tudi iz 4,6 milijona odgovorov 
državljanov v postopku javnega 
posvetovanja Komisije, od katerih je 
velika večina nasprotovala sedanjemu 
spreminjanju časa. Glavni razlog za 
opustitev je, da ima premik ure posledice 
za človeško zdravje (43 %), sledi pa mu 
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področju. Zato je primerno na usklajen 
način opustiti ureditev poletnega časa.

utemeljitev, da se s tem ne prihrani dovolj 
energije (20 %). Kljub temu, da je bilo 
70 % sodelujočih v javni razpravi iz ene 
države članice, so tudi nekatere druge 
države članice že izrazile željo po opustitvi 
te ureditve. Nekateri parlamenti so svoje 
vlade pozvali k ukrepanju glede sezonskih 
sprememb časa v EU. Uvedene so bile 
nacionalne zakonodajne pobude za 
odpravo teh sprememb. Glede na 
navedeno je treba še naprej ščititi pravilno 
delovanje notranjega trga in preprečiti 
vsakršne znatne motnje na notranjem trgu, 
do katerih bi prišlo v primeru različnih 
ureditev po državah članicah na tem 
področju. Zato je primerno na usklajen 
način opustiti ureditev poletnega časa.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ozemlja, ki niso čezmorska 
ozemlja držav članic, so razvrščena v tri 
različne časovne pasove ali standardne 
čase, in sicer GMT, GMT +1 in GMT +2. 
Evropska unija se razteza od severa proti 
jugu, kar pomeni, da je trajanje dnevne 
svetlobe po Uniji različno. Zato je 
pomembno, da države članice pred 
spremembo svojih časovnih pasov 
upoštevajo geografske vidike časa, tj. 
naravna časovna območja in geografsko 
lego. Države članice bi se morale pred 
odločitvijo o spremembi časovnega pasu 
posvetovati z državljani in ustreznimi 
deležniki.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Poletni čas omogoča navidezno 
poznejše zahajanje sonca v poletnih 
mesecih. Za mnoge državljane EU je 
poletje čas, ko je sončna svetloba na voljo 
pozno zvečer. Prehod na standardni čas bi 
pomenil, da bi sonce poleti zahajalo eno 
uro prej, kar bi precej skrajšalo letno 
obdobje, ko je na voljo dnevna svetloba.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) V številnih študijah se je preučila 
povezava med prehodom na poletni čas in 
tveganjem srčne kapi, motenim telesnim 
ritmom, pomanjkanjem spanja, 
koncentracije in pozornosti, večjim 
tveganjem nesreč, manjšim zadovoljstvom 
z življenjem in celo številom samomorov. 
Ne glede na to imajo daljši dnevi, 
dejavnosti na prostem po službi ali šoli in 
izpostavljenost sončni svetlobi jasne 
pozitivne dolgoročne učinke na splošno 
počutje.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Kronobiologija kaže, da 
spremembe časa vplivajo na bioritem 
človeškega telesa, kar ima lahko 
negativen učinek na zdravje. Večina ljudi 
se spremembam prilagodi v nekaj dneh, 
nekateri kronotipi pa potrebujejo nekaj 
tednov ali celo dlje. Še zlasti so ranljive 
nekatere skupine, kot so otroci in starejši. 
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Posebej težka je sprememba spomladi, saj 
nekatere študije na primer kažejo na višji 
odstotek ishemičnih možganskih kapi v 
prvih dveh dneh po spremembi. Obstaja 
tudi povezava med spremembo časa ter 
boleznimi srca in ožilja, ki so posledica 
spremembe časa na cirkadiani ritem.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) Sezonska sprememba časa 
negativno vpliva tudi na dobrobit živali, 
kar se vidi na primer v kmetijstvu, kjer 
trpi proizvodnja kravjega mleka.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4f) Vsesplošno se domneva, da 
sezonska sprememba časa omogoča 
prihranek energije. To je bil tudi glavni 
razlog za njeno uvedbo v prejšnjem 
stoletju. Raziskave so pokazale, da se je 
poraba energije v Uniji kot celoti zaradi 
teh sprememb res malenkostno zmanjšala, 
vendar to ne drži za vse države članice. 
Prihranek energije za razsvetljavo zaradi 
prehoda na poletni čas lahko na drugi 
strani pretehta povečana poraba energije 
za ogrevanje. Poleg tega je rezultate težko 
interpretirati, saj nanje močno vplivajo 
zunanji dejavniki, kot so meteorologija, 
vedenje uporabnikov energije in sedanji 
energetski prehod.

Predlog spremembe 9
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Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se zagotovi, da uporaba 
ureditve poletnega časa samo v nekaterih 
državah članicah ne povzroča motenj 
delovanja notranjega trga, države članice 
ne bi smele spreminjati standardnega časa 
na določenem ozemlju pod svojo 
jurisdikcijo iz razlogov, povezanih z 
letnimi časi, če so take spremembe 
predstavljene kot sprememba časovnega 
pasu. Da bi se zmanjšale motnje, med 
drugim na področju prometa, komunikacij 
in drugih zadevnih sektorjev, bi države 
članice morale tudi pravočasno obvestiti 
Komisijo o svoji nameri spremembe 
standardnega časa, nato pa uporabljati 
priglašene spremembe. Komisija bi na 
podlagi takega obvestila morala obvestiti 
druge države članice, da lahko te sprejmejo 
vse potrebne ukrepe. Prav tako bi z objavo 
teh informacij morala obvestiti splošno 
javnost in zainteresirane strani.

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se zagotovi, da ne bi 
nastale motnje pri delovanju notranjega 
trga, bi se morale države članice o 
morebitni spremembi standardnega časa 
posvetovati z drugimi državami članicami 
in po možnosti imeti harmoniziran 
pristop. Da bi preprečili prehod na poletni 
čas samo v nekaterih državah članicah, 
države članice ne bi smele spreminjati 
standardnega časa na določenem ozemlju 
pod svojo jurisdikcijo iz razlogov, 
povezanih z letnimi časi, če so take 
spremembe predstavljene kot sprememba 
časovnega pasu. Da bi se zmanjšale 
motnje, med drugim na področju prometa, 
komunikacij in drugih zadevnih sektorjev, 
bi države članice morale tudi pravočasno 
obvestiti Komisijo o svoji nameri 
spremembe standardnega časa, nato pa 
uporabljati priglašene spremembe. 
Komisija bi na podlagi takega obvestila 
morala obvestiti druge države članice, da 
lahko te sprejmejo vse potrebne ukrepe. 
Prav tako bi morala z objavo teh 
informacij obvestiti splošno javnost in 
deležnike, takoj ko bi prejela uradno 
obvestilo od držav članic.

Predlog spremembe10

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Države članice bi morale med 
seboj uskladiti standardni čas, za katerega 
se odločijo, ki bi moral biti čim bolj 
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harmoniziran, da se v EU preprečijo zelo 
različni časovni pasovi in da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga, ki naj 
bo predvidljiv za državljane, potrošnike in 
zadevne sektorje. Čeprav držav članic ni 
mogoče pravno zavezati k izbiri 
določenega časovnega pasu, bi bilo treba 
storiti vse, da bi se izognili nepotrebnim 
zapletom. Države članice bi se morale med 
seboj in s Komisijo posvetovati o svoji 
odločitvi v zvezi s spreminjanjem časa, 
zato bi morala vsaka država članica 
imenovati enega predstavnika, ki se 
posvetuje s Komisijo in z drugimi 
državami članicami.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 1. aprila 2019, tako da bi se 
zadnje obdobje poletnega časa, za katerega 
še veljajo pravila iz Direktive 2000/84/ES, 
v vseh državah članicah moralo začeti 
31. marca 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice, ki po navedenem obdobju 
poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno. Zaželeno je, da države 
članice odločitev o standardnem času, ki ga 
bodo uporabljale od leta 2019 naprej, 
sprejmejo usklajeno.

(7) Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 30. marca 2020, tako da bi 
se zadnje obdobje poletnega časa, za 
katerega še veljajo pravila iz 
Direktive 2000/84/ES, v vseh državah 
članicah moralo začeti 30. marca 2020 ob 
1h zjutraj po koordiniranem univerzalnem 
času. Države članice, ki po navedenem 
obdobju poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
25. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno. Zaželeno je, da države 
članice odločitev o standardnem času, ki ga 
bodo uporabljale od leta 2020 naprej, 
sprejmejo usklajeno.

Predlog spremembe 12
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Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice svojega 
standardnega časa ali časov ne spreminjajo 
zaradi spremembe letnih časov.

1. Države članice svojega 
standardnega časa ali časov ne spreminjajo 
zaradi spremembe letnih časov.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2019, če to 
storijo 27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo v 
skladu s členom 2.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2020, če to 
storijo 25. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo v 
skladu s členom 2.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – odstavka 1 in 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 1, če se 
država članica odloči spremeniti svoj 
standardni čas ali čase na katerem koli 
ozemlju pod svojo jurisdikcijo, Komisijo o 
tem obvesti najmanj 6 mesecev, preden se 
ta sprememba uvede. Če država članica 
predloži takšno obvestilo in ga ne prekliče 
najmanj 6 mesecev pred datumom 
načrtovane spremembe, država članica to 
spremembo uvede.

1. Brez poseganja v člen 1, če se 
država članica odloči spremeniti svoj 
standardni čas ali čase na katerem koli 
ozemlju pod svojo jurisdikcijo, Komisijo o 
tem obvesti najmanj 6 mesecev, preden se 
ta sprememba uvede. Če država članica 
predloži takšno obvestilo in ga ne prekliče 
najmanj 6 mesecev pred datumom 
načrtovane spremembe, država članica to 
spremembo uvede.

1a. Države članice se pred sprejetjem 
odločitve iz odstavka 1 posvetujejo z vsemi 
drugimi državami članicami. Komisija 
pomaga pri posvetovanjih. Vsaka država 
članica imenuje predstavnika, 
odgovornega za posvetovanje z drugimi 
državami članicami in Komisijo.

Predlog spremembe 14
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Najpozneje en mesec po prejetem 
obvestilu Komisija o najavljeni spremembi 
obvesti druge države članice in to 
informacijo objavi v Uradnem listu 
Evropske unije.

2. Najpozneje en mesec po prejetem 
obvestilu Komisija o najavljeni spremembi 
obvesti druge države članice in to 
informacijo objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. Prav tako obvesti javnost, 
takoj ko prejme uradno obvestilo od držav 
članic.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive najpozneje do 
31. decembra 2024.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive najpozneje do 31. decembra 
sedem let po sprejetju te direktive.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji predložijo 
zadevne informacije najpozneje do 
30. aprila 2024.

2. Države članice Komisiji predložijo 
zadevne informacije najpozneje do 
30. aprila sedem let po sprejetju te 
direktive.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najpozneje do 
1. aprila 2019 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 

Države članice najpozneje do 
30. marca 2020 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
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uskladitev s to direktivo. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov.

uskladitev s to direktivo. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od 
1. aprila 2019.

Navedene predpise uporabljajo od 
30. marca 2020.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 1. aprila 2019.

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 30. marca 2020.
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POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas

Referenčni dokumenti COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN
13.9.2018

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
13.9.2018

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Bolesław G. Piecha
22.10.2018

Obravnava v odboru 21.1.2019

Datum sprejetja 20.2.2019

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

49
9
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 
Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 
Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan 
Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan 
Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise 
Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 
Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas 
Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav 
Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel 
Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, 
Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, 
Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel 
Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE
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