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PRILOGA 
 

IZIDI GLASOVANJ 

Pomen kratic in znakov 

+ sprejeto 

- zavrnjeno 

↓ brezpredmetno 

U umaknjeno 

PG (..., …, ...) poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani) 

EG (..., …, ...) elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani) 

po delih glasovanje po delih 

loč. ločeno glasovanje 

p.s. predlog spremembe 

SPS sporazumni predlog spremembe 

UD ustrezni del 

D predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje 

= identični predlogi sprememb 

§ odstavek 

čl. člen 

u.i. uvodna izjava 

PR predlog resolucije 

SPR skupni predlog resolucije 

TG tajno glasovanje 
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1. Enakovrednost poljskih pregledov ***I 

Poročilo: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 543, 75, 45 

 

 

2. Skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala 

podjetja * 

Poročilo: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 618, 40, 24 

 

 

3. Izvedbeni sklep o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi 

ciklopropilfentanil in metoksiacetilfentanil * 

Poročilo: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 635, 11, 37 

 

 

4. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi 

in Poljski 

Poročilo: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 
oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 652, 26, 4 

 

 

5. Predlog spremembe proračuna št. 4/2018: uporaba Solidarnostnega sklada 

Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski 

Poročilo: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 654, 26, 3 

 

 

6. Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 565, 51, 65 

 

 

7. Specifični ukrepi za Grčijo 

Poročilo: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 591, 71, 19 

 

 

8. Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v 

kakovostno zaposlitev 

Poročilo: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 626, 31, 26 
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9. Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev 

Poročilo: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 564, 71, 49 

 

10. Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU 

Poročilo: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 594, 58, 35 

 

11. Evropska solidarnostna enota ***I 

Poročilo: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog zavrnitve predloga Komisije 

Predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

178 EFDD PG - 112, 539, 34 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 175 odbor PG + 519, 132, 32 

Skupna izjava 176 odbor  +  

Izjava Komisije 177 odbor  +  

Osnutek zakonodajnega akta  

vse besedilo 175UD odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

odbor  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

člen 2, § 1, točka 4 60 odbor  ↓  

180 EFDD PG ↓  

175 

UD 

odbor  ↓  

člen 2, § 1, točka 6 62 odbor  ↓  

175 

UD 

odbor  ↓  

181 EFDD PG ↓  

člen 3, § 1 73 odbor  ↓  

175UD odbor  ↓  

182 EFDD  ↓  

člen 13, § 1 122 odbor  ↓  

183 EFDD PG ↓  

175UD odbor  ↓  

člen 14, § 1 128 odbor  ↓  

175 

UD 

odbor  ↓  

184 EFDD  ↓  

uvodna izjava 8 175 

UD 

odbor  ↓  

15 odbor  ↓  

179 EFDD  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  
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Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I 

Poročilo: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog zavrnitve predloga Komisije 

Predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

PG - 123, 538, 30 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 19 odbor PG + 489, 170, 32 

Skupna izjava 21 odbor  +  

Izjava Komisije 20 odbor  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 22 

ENF: predlog spremembe 23 
 

 

13. Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 * 

Poročilo: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

odbor  +  

p. s. pristojnega 

odbora – ločeno 

glasovanje 

5 odbor PG + 584, 92, 15 

35D odbor loč. -  

člen 3, § 1 40 Verts/ALE PG - 207, 476, 10 

18 odbor PG + 485, 192, 18 

člen 3, § 2, točka e 41D Verts/ALE  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

člen 3, § 2, točka f 42D Verts/ALE  -  

člen 4, § 1, alinea 1, 

uvodni del 

43 Verts/ALE  -  

člen 4, § 1, alinea 1, 

točka a 

44D Verts/ALE PG - 121, 536, 34 

Priloga I, alinea 4 45 Verts/ALE EG - 126, 554, 12 

Priloga I, alinea 6, 

točka e 

46D Verts/ALE PG - 116, 551, 26 

Priloga I, alinea 6, 

točka f 

47S Verts/ALE  -  

Priloga I, alinea 6, 

točka i 

48D Verts/ALE PG - 135, 536, 25 

Priloga I, alinea 9, 

točka e, allinea 3 

49D Verts/ALE PG - 125, 537, 30 

uvodna izjava 1 37 Verts/ALE  -  

po uvodni izjavi 1 38 Verts/ALE PG - 300, 369, 22 

uvodna izjava 2 39 Verts/ALE PG - 209, 465, 20 

po u.i. 4 50 ECR: PG - 161, 506, 27 

u.i. 10 § originalno 

besedilo 

PG + 529, 121, 40 

uvodna izjava 11 6 odbor EG + 536, 144, 14 

§ originalno 

besedilo 

PG ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG + 530, 132, 34 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb  5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 ter uvodni izjavi 10 in 11 

predloga Komisije 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: predlog spremembe 35 
 

 

14. Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, 

javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima 
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Poročilo: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 357, 319, 14 

§ 9 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 350, 279, 62 

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 293, 382, 16 

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 357, 320, 15 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 348, 321, 25 

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 334, 317, 40 

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 304, 373, 18 

§ 43 § originalno 

besedilo 

PG + 392, 243, 56 

§ 45 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 366, 295, 33 

§ 46 § originalno po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

besedilo 
1 +  

2/PG + 364, 297, 33 

§ 51 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 52 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. Y § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. AC § originalno 

besedilo 

loč./EG + 422, 222, 46 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 528, 48, 115 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

več kot 76 

poslancev: 

§§ 13 (2. del), 25 (2. del), 31 (2. del), 43, 45(2. del), 46 (2. del) 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev: 

u.i. AC, §§ 9, 43 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev: 

Uvodna izjava A 

1. del: vse besedilo brez besed „in je povezano s patriarhatom“ 

2. del: te besede 
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uvodna izjava Y 

1. del: „ker vsi nacionalni in regionalni parlamenti ter vsi lokalni sveti nimajo posebnih 

struktur in notranjih pravil, ki bi omogočala ustrezne poti za varno in zaupno 

vlaganje in obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja;“ 

2. del: „ker bi moralo biti usposabljanje na področju spolnega in psihičnega nadlegovanja 

obvezno za vse parlamentarne člane osebja in poslance, kar vključuje tudi Evropski 

parlament;“ 

 
§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed „in je povezano s patriarhalnimi strukturami moči“ 

2. del: te besede 

 
§ 13 

1. del: vse besedilo brez besede: „zakonodajni“ 

2. del: ta beseda 

 
§ 25 

1. del: vse besedilo brez besed: „zakonodajni“ in „na vseh ravneh“ 

2. del: te besede 

 
§ 29 

1. del: „poziva države članice, naj uvedejo ukrepe za preprečevanje nasilja in nadlegovanja 

na delovnem mestu in boj proti njima, in sicer v okviru politik, ki zajemajo 

preventivne ukrepe, učinkovite, pregledne in zaupne postopke za obravnavo pritožb, 

visoke in odvračilne kazni za storilce, izčrpne informacije in usposabljanja, ki 

zagotavljajo, da so delavci seznanjeni s temi politikami in postopki, ter podporo 

podjetjem, da pripravijo akcijske načrte za izvajanje teh ukrepov;“ 

2. del: „poudarja, da se ti ukrepi ne bi smeli vključiti v obstoječe strukture, če so v teh 

strukturah že prisotne ovire, pogojene s spolom;“ 

 
§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed „obvezno“ in „poudarja, da bi moralo biti učinkovito 

usposabljanje interaktivno, neprekinjeno in prilagojeno posameznim delovnim 

mestom, izvajati pa bi ga morali zunanji strokovnjaki“; 

2. del: te besede 

 
§ 37 

1. del: „poziva k hitremu sprejetju revizije direktive o pisni izjavi (Direktiva Sveta 

št. 91/533/EGS);“ 

2. del: „ponovno poziva k pripravi direktive o dostojnih delovnih pogojih, ki bi morala 

zajemati ukrepe za boj proti trpinčenju in spolnemu nadlegovanju na delovnem 

mestu;“ 

 
§ 45 

1. del: vse besedilo brez besede: „obvezno“ 

2. del: ta beseda 

 
§ 46 

1. del: vse besedilo brez besede: „obveznemu“ 

2. del: ta beseda 

 
§ 51 

1. del: vse besedilo brez besed „in patriarhalnim razmerjem moči“ 
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2. del: te besede 

 
§ 52 

1. del: „poudarja, da je izobraževanje o enakosti spolov na vseh ravneh temeljno orodje za 

preprečevanje in odpravljanje teh oblik neprimernega vedenja, spreminjanje 

miselnosti in zmanjševanje kulturološke strpnosti do seksizma in spolnega 

nadlegovanja;“ 

2. del: „poudarja, da je treba v šolah uvesti izobraževalne programe in razprave o tej temi; v 

sodelovanju z ustreznimi nevladnimi organizacijami in organi za spodbujanje 

enakosti ugotavlja, da bi morali ti programi in razprave, kadar je to potrebno in 

primerno, vključevati informacije in razprave o preprečevanju spolnega 

nadlegovanja ter ukrepih proti temu, da bi se povečala ozaveščenost o pravicah 

žrtev, ljudi pa se opozorilo na povezavo nadlegovanja z obravnavo žensk kot 

objektov;“ 

 
§ 53 

1. del: „poziva države članice, naj spodbujajo kampanje ozaveščanja v srednjih šolah, v 

učni načrt v šolah in na univerzah pa vključijo vprašanje ustrahovanja na spletu;“ 

2. del: „zlasti poziva, naj se nadaljujeta uspešna kampanja za odpravo ustrahovanja na 

spletu (Delete Cyberbullying) in pobuda za bolj varni internet (Safer Internet) z 

namenom boja proti ustrahovanju in spolnemu nadlegovanju, saj mladim, 

prihodnjim državljanom EU, pomagata razumeti, da se je treba približati enakosti 

spolov in spoštovati ženske;“ 
 

 

15. Enakopravnost jezikov v digitalni dobi 

Poročilo: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija 

(vse besedilo) 

PG + 592, 45, 44 
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16. Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi 

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 367, 317, 9 

§ 18 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 380, 237, 73 

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 379, 306, 10 

2/PG + 584, 103, 5 

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 64 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 389, 301, 3 

§ 66 § originalno po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

besedilo 
1 +  

2 +  

§ 76 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 77 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 382, 302, 7 

§ 80 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 312, 334, 46 

§ 88 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 377, 306, 13 

§ 91 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 647, 33, 9 

2/PG + 368, 298, 22 

3/PG + 366, 307, 19 

§ 92 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 650, 36, 9 

2/PG + 361, 295, 32 

§ 95 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 372, 309, 11 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 354, 53, 266 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 54, 56 (2. del), 91, 92 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev: 

§§ 18, 44 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev: 

§ 11 

1. del: „ugotavlja, da je letalska industrija močno odvisna od ogljične izravnave, vključno z 

gozdovi; vendar poudarja, da se izravnave z gozdovi soočajo z resnimi kritikami, saj 

jih je težko meriti in nemogoče jamčiti;“ 

2. del: „meni, da bi morala Mednarodna organizacija civilnega letalstva (IACO) izravnave z 

gozdovi izključiti iz mehanizma sistema za izravnavo in zmanjšanje emisij CO2 za 

mednarodno letalstvo (CORSIA);“ 

 
§ 42 

1. del: „poziva Komisijo, naj neobvezne smernice FAO o upravljanju posesti določi kot 

obvezne za načrt zunanjih naložb;“ 

2. del: „poudarja, da je za skladnost s temi smernicami potreben učinkovit neodvisen sistem 

za spremljanje in izvrševanje, vključno z ustreznim mehanizmom za reševanje 

sporov in odškodnine; vztraja, da se morajo standardi o lastništvu zemljišč vključiti 

v zasnovo projektov, spremljanje in letno poročanje“ 

3. del: „ter morajo postati obvezni za vse zunanje delovanje EU, ki se financira z uradno 

razvojno pomočjo (URP);“ 

 
§ 54 

1. del: „poziva EU, naj uvede obvezno zahtevo, da mora finančna industrija pri ocenjevanju 

finančnih in nefinančnih okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj izvajati 

zanesljive skrbne preglede;“ 

2. del: „prav tako poziva k javnemu razkritju v procesu primerne skrbnosti, in sicer v obliki 

minimalnega potrebnega letnega poročanja vlagateljev;“ 

 
§ 56 

1. del: vse besedilo brez besed „obvezna“ in „uvesti obveze glede potrebne skrbnosti za 

operaterje v zgornjem in spodnjem delu dobavne verige blaga, ki pomeni tveganje za 

gozdove;“ 

2. del: "obvezna" 

3. del: „uvesti obveze glede potrebne skrbnosti za operaterje v zgornjem in spodnjem delu 

dobavne verige blaga, ki pomeni tveganje za gozdove;“ 

 
§ 58 

1. del: vse besedilo brez besed „podoben zavezujoč regulativni okvir na mednarodni ravni 

ter“  

2. del: te besede 

 
§ 64 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_SL.docx 15 PE 628.012 

1. del: „v zvezi s palmovim oljem priznava pozitivni prispevek obstoječih sistemov 

certificiranja, vendar z obžalovanjem ugotavlja, da okrogla miza o trajnostnem 

palmovem olju (RSPO), indonezijsko trajnostno palmovo olje (ISPO), malezijsko 

trajnostno palmovo olje (MSPO) in vsi drugi priznani večji sistemi certificiranja 

svojim članom zaenkrat ne prepovedujejo, da bi deževne pragozdove ali šotišča 

pretvorili v palmove nasade; zato meni, da dejansko ne prispevajo k omejevanju 

emisij toplogrednih plinov med zasajanjem in delovanjem nasadov, torej ne morejo 

preprečiti velikih gozdnih in šotnih požarov; poziva Komisijo, naj poskrbi za 

izvedbo neodvisne revizije in spremljanje teh sistemov certificiranja ter tako 

zagotovi, da bo palmovo olje, ki je naprodaj v EU, izpolnjevalo vse potrebne 

standarde in da bo trajnostno;“ 

2. del: „ugotavlja, da vprašanja trajnosti v sektorju palmovega olja ne moremo obravnavati 

le s prostovoljnimi ukrepi in politikami, ampak da bi morala za podjetja, ki ga 

proizvajajo, veljati zavezujoča pravila in obvezno certificiranje;“ 

 
§ 66 

1. del: „poziva Komisijo in vse države članice, ki tega še niso storile, naj si prizadevajo 

vzpostaviti zavezo, ki bo veljala po vsej EU, da bi do leta 2020 uporabljali le 

certificirano trajnostno palmovo olje, in sicer s podpisom in izvajanjem 

amsterdamske izjave z naslovom „Towards Eliminating Deforestation from 

Agricultural Commodity Chains with European Countries“ (Odprava krčenja gozdov 

iz kmetijskih dobavnih verig evropskih držav),“ 

2. del: „ter naj si prizadevajo tudi za panožno zavezo, med drugim s podpisom in 

izvajanjem amsterdamske izjave z naslovom „In Support of a Fully Sustainable 

Palm Oil Supply Chain by 2020“ (Podpora popolnoma trajnostni dobavni verigi 

palmovega olja do leta 2020);“ 

 
§ 76 

1. del: „poziva EU, naj podpre pobude držav v razvoju, ki so bogate z gozdovi, namenjene 

uravnoteženju neomejene širitve kmetijskih praks in rudarskih dejavnosti, ki so 

negativno vplivale na gospodarjenje z gozdovi, na preživetje in kulturno integriteto 

avtohtonih ljudstev ter so imele negativne posledice za socialno stabilnost“ 

2. del: „in samopreskrbo kmetov s hrano;“ 

 
§ 77 

1. del: vse besedilo brez besed „da se nobeno javno financiranje, ki izhaja iz podnebnega 

financiranja in razvojnega financiranja, ne bi smelo uporabljati za širitev kmetijstva, 

obsežno industrijsko sečnjo, rudarjenje, pridobivanje virov ali razvoj infrastrukture 

na območjih neokrnjenih gozdnih krajin“ 

2. del: te besede 

 
§ 80 

1. del: „poudarja, da so za boj proti nezakoniti mednarodni trgovini potrebni usklajeni in 

vključujoči ukrepi za odpravo uničevanja in krčenja gozdov, nezakonite sečnje ter za 

boj proti goljufijam, pobijanju ter povpraševanju po gozdnih dobrinah in 

prostoživečih vrstah;“ 

2. del: „poziva k vzpostavitvi mednarodnih policijskih sil za zagotavljanje varnosti na 

zaščitenih območjih;“ 

 
§ 88 

1. del: vse besedilo brez besede: "obvezna" 

2. del: ta beseda 

 
§ 91 
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1. del: vse besedilo brez besed „zavezujoče in izvršljive“ in „mehanizmu, ki bi temeljil na 

sankcijah, in“  

2. del: „zavezujoče in izvršljive“ 

3. del: „mehanizmu, ki bi temeljil na sankcijah, in“  

 
§ 92 

1. del: „poziva Komisijo, naj v vse trgovinske in naložbene sporazume EU vključi 

ambiciozne določbe, ki se bodo nanašale na gozdove;“ 

2. del: „poudarja, da bi morale biti te določbe zavezujoče in izvršljive prek učinkovitih 

mehanizmov spremljanja in sankcij, ki bodo posameznikom in skupnostim v EU ali 

zunaj nje omogočale uporabo pravnih sredstev;“ 

 
§ 95 

1. del: vse besedilo brez besed „vključno z možnostjo za vzpostavitev pritožbenega 

mehanizma, s katerim bi zagotovili, da bodo pritožbe deležnikov ustrezno 

upoštevane;“ 

2. del: te besede 
 

 


