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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
več kot 38 poslancev nizki prag (najmanj 38 poslancev)
več kot 76 poslancev srednji prag (najmanj 76 poslancev)
več kot 151 poslancev visoki prag (najmanj 151 poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije 
v Združeno kraljestvo ***I

Poročilo: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 645, 2, 7

2. Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno 
kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru 
izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 624, 13, 24

3. Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v 
okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I

Poročilo: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 651, 9, 10

4. Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I

Poročilo: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 658, 8, 4

5. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom ***

Priporočilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: postopek 
odobritve

PG + 513, 85, 67

6. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom 
(resolucija)

Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

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

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § originalno 
besedilo

loč. + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 565, 53, 55

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: § 48

7. Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri eu-LISA ***

Priporočilo: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: postopek 
odobritve

PG + 602, 15, 56

8. Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU

Poročilo: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

sprejetje brez glasovanja (člen 113(6) Poslovnika)

9. Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I

Poročilo: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 363 odbor PG + 613, 23, 36

10. Vizumski informacijski sistem ***I

Poročilo: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-234
242-
251

odbor EG + 540, 123, 10

člen 1, alinea 1, točka 
1

Uredba (ES) št. 
767/2008
člen 1, § 2

252D Verts/ALE
GUE/NGL

PG - 234, 411, 31

po delih

1/PG - 289, 381, 6

člen 1, alinea 1, točka 
2, podtočka c

Uredba (ES) št. 
810/2009 

člen 13, § 7, točka a

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/PG + 452, 214, 7

254D Verts/ALE
GUE/NGL

PG - 274, 396, 6člen 3, § 1, točka 4
Uredba (ES) 
št.°810/2009

člen 21 a 235-
241

odbor +

glasovanje: predlog Komisije PG + 522, 122, 31

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 252, 253, 254

Zahteve za glasovanje po delih
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Verts/ALE:
predlog spremembe 253
1. del: „(a) otroci, mlajši od 12 let,“ 
2. del: „in osebe, starejše od 70 let“

11. Vzpostavitev Sklada za azil in migracije ***I

Poročilo: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215
217-

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

218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 odbor PG + 538, 122, 14

po delih

1/PG + 568, 94, 9

2/PG + 571, 83, 7

3/PG + 506, 136, 12

7 odbor

4/PG + 499, 159, 19

8 odbor PG + 559, 110, 8

po delih

1 +

12 odbor

2/PG + 493, 159, 20

17 odbor PG + 350, 292, 29

18 odbor loč. +

19 odbor loč./EG + 339, 336, 5

po delih

1 +

24 odbor

2/EG - 334, 342, 5

26 odbor loč. +

po delih

1 +

28 odbor

2 +

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

30 odbor po delih
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1/PG + 571, 83, 22

2 +

32 odbor loč./EG + 354, 318, 6

34 odbor PG + 337, 325, 13

37 odbor loč./EG + 337, 319, 19

po delih

1 +

2/EG + 349, 321, 6

40 odbor

3 +

po delih

1 +

2/EG + 339, 327, 15

46 odbor

3 +

49 odbor loč./EG + 338, 336, 4

52 odbor loč./EG + 377, 232, 68

po delih

1 +

2/EG + 351, 327, 2

57 odbor

3/EG + 370, 308, 1

po delih

1 +

60 odbor

2 +

66 odbor loč. +

po delih

1 +

68 odbor

2 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 629, 35, 18

73 odbor

2/PG + 495, 154, 20

79 odbor loč. +

po delih

1 +

80 odbor

2 +

82 odbor loč. +

84 odbor loč./EG + 360, 306, 12

85 odbor loč. +

po delih

1 +

92 odbor

2 +

97 odbor loč. +

po delih

1 +

104 odbor

2/EG + 356, 254, 66

po delih

1 +

119 odbor

2 +

po delih

1 +

138 odbor

2/EG + 357, 321, 2

po delih

1 +

140 odbor

2 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

168 odbor loč. +

169 odbor loč. +

176 odbor loč. +

177 odbor loč. +

179 odbor loč. +

po delih

1 +

184 odbor

2 +

186 odbor loč./EG + 422, 253, 6

195 odbor loč. +

209 odbor loč. +

210 odbor loč. +

po delih

1 +

216 odbor

2 +

224 odbor loč./EG + 355, 311, 16

232 odbor loč. +

261D ENF -člen 2, alinea 1, točka 
e

65 odbor +

69 odbor +člen 3, § 2, točka b

262 ENF ↓

70-71 odbor +člen 3, § 2, točka c

263 ENF ↓

72 odbor +člen 3, § 2, po točki c

264 ENF ↓

člen 4, po § 2 76 odbor EG + 347, 325, 4
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

252 PPE ↓

77 odbor EG + 370, 302, 5člen 4, po § 2

253 PPE ↓

po delih

1 +

93 odbor

2 +

člen 9, § 2

254 PPE ↓

po delih

1 +

103 odbor

2 +

člen 13, § 1

255 PPE ↓

člen 14, po § 2 256 PPE EG - 230, 427, 19

123 odbor EG + 347, 316, 16člen 18, § 2

257 PPE ↓

265D ENF -člen 22

133 odbor +

266D ENF -

po delih

1 +

člen 26, § 2

143 odbor

2 +

183 odbor +priloga III, točka 3, 
podtočka d

258 PPE ↓

259 PPE EG - 228, 428, 22priloga III – naslov

185 odbor +

priloga III, točka 1, 
podtočka f

267 ENF -

priloga III, točka 2, 268D ENF -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

podtočka i 204 odbor +

269D ENF -priloga III, točka 3, 
podtočka b

206 odbor +

270D ENF PG - 109, 549, 23priloga III, točka 3, 
podtočka e

208 odbor +

271D ENF -priloga III, točka 4, 
podtočka b

219 odbor EG + 349, 324, 6

priloga III, točka 4, 
podtočka h

272 ENF -

273 ENF -Priloga IV – alinea 1

228 odbor +

31 odbor EG + 348, 320, 7uvodna izjava 24

250 PPE ↓

42 odbor EG - 323, 349, 3uvodna izjava 32

251 PPE -

260D ENF -uvodna izjava 55

59 odbor EG + 356, 254, 66

glasovanje: predlog Komisije PG + 374, 260, 47

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predlogi sprememb 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: predloga sprememb 7 (4. del), 270

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: predlogi sprememb 1, 7 (4. del), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: predlogi sprememb 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: predlogi sprememb 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 

169, 176, 177, 179, 195, 209, 210, 232

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
predlog spremembe 12
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1. del: vse besedilo brez besed „ustvarjanjem varnih in zakonitih poti v Unijo, kar bi tudi 
pomagalo “ in „kot instrument notranje politike Unije in edini instrument za 
financiranje azila in migracij na ravni Unije predvsem podpirati ukrepe na področju 
azila in migracij v Uniji. Vendar .... v okviru opredeljenih omejitev in ob 
upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov“

2. del: te besede

predlog spremembe 24
1. del: vse besedilo brez besed „in organizacij civilne družbe, tudi begunskih in migrantskih 

združenj“
2. del: te besede

predlog spremembe 28
1. del: vse besedilo brez besed  „dolgoročna podpora pri ponovnem vključevanju“
2. del: te besede

predlog spremembe 30
1. del: vse besedilo brez besed „Posebno pozornost bi bilo treba nameniti ranljivim 

skupinam. Odločitve o vrnitvi bi bilo treba sprejeti na podlagi celovite in natančne 
ocene stanja v državah izvora, vključno z oceno absorpcijske sposobnosti na lokalni 
ravni. Posebni ukrepi in ukrepi v podporo državam izvora, zlasti ranljivim osebam, 
prispevajo k zagotavljanju trajnosti, varnosti in učinkovitosti vrnitev. Te ukrepe bi 
bilo treba izvajati z aktivno udeležbo lokalnih organov, civilne družbe in diaspor.“

2. del: te besede

predlog spremembe 60
1. del: vse besedilo brez besed „in z organizacijami civilne družbe, vključno z migrantskimi 

in begunskimi organizacijami“
2. del: te besede

PPE:
predlog spremembe 40
1. del: „Prednostna naloga tega sklada bi morala biti financiranje ukrepov na ozemlju 

Unije. Sklad lahko financira ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih 
podpira sklad,“

2. del: „znesek financiranja pa bi moral biti omejen,“
3. del: „vendar zadosten za izpolnjevanje ciljev sklada iz člena 3 te uredbe, hkrati bi pa zanj 

morala veljati ustrezna varovala. Ti ukrepi bi morali dopolnjevati druge ukrepe zunaj 
Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje. Pri izvajanju takih 
ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega 
delovanja in zunanje politike Unije v zvezi z zadevno državo ali regijo ter 
mednarodne zaveze Unije ter dopolnjevanje le-teh. Upoštevati bi bilo treba načelo 
skladnosti politik za razvoj, kakor je določeno v odstavku 35 evropskega soglasja o 
razvoju. Med izvajanjem nujne pomoči bi bilo treba zagotoviti skladnost s 
humanitarnimi načeli, kot so določena v evropskem soglasju o humanitarni pomoči.“

predlog spremembe 46
1. del: „Da bi države članice in Komisija prispevale k doseganju cilja politike v okviru 

sklada, bi morale zagotoviti, da programi držav članic vključujejo ukrepe, ki 
prispevajo k doseganju specifičnih ciljev te uredbe. Poleg tega bi morale zagotoviti, 
da dodelitev sredstev za posebne cilje na najboljši možni način služi tem ciljem in da 
temelji na najnovejših potrebah,“

2. del: „da programi vključujejo minimalno raven izdatkov glede na te cilje,“
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3. del: „da je delitev virov na cilje sorazmerna z izzivi , s katerimi se soočajo, da so izbrane 
prednostne naloge v skladu z ukrepi iz Priloge II in da so sredstva razporejena med 
cilji tako, da se lahko doseže splošni cilj politike.“

predlog spremembe 93
1. del: „Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se uporabijo za obravnavanje 

prednostnih nalog z visoko dodano vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na nujne 
potrebe v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II, in sicer 
z upravičenimi ukrepi iz Priloge III. Komisija zagotovi redno sodelovanje z 
organizacijami civilne družbe pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
programov dela.“

2. del: „Vsaj 20 % sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični cilj iz točke 
(a) člena 3(2). Vsaj 10 % sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični 
cilj iz točke (b) prvega pododstavka člena 3(2). Vsaj 10 % sredstev iz tematskega 
instrumenta se dodeli za specifični cilj iz točke (cb) prvega pododstavka člena 3(2). 
Vsaj 10 % sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični cilj iz točke (b) 
prvega pododstavka člena 3(2).“

predlog spremembe 103
1. del: „Vsaka država članica in Komisija zagotovita, da so prednostne naloge, obravnavane 

v nacionalnem programu, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na 
področju azila in upravljanja migracij ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti 
skladne z ustreznim pravnim redom Unije in mednarodnimi obveznostmi Unije in 
držav članic na podlagi mednarodnih instrumentov, katerih podpisnice so, zlasti 
Konvencije OZN o otrokovih pravicah. Države članice pri opredelitvi prednostnih 
nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II 
ustrezno obravnavani.“

2. del: „V zvezi s tem države članice najmanj 20 % dodeljenih sredstev dodelijo za 
specifični cilj iz točke (a) prvega pododstavka člena 3(2). Države članice vsaj 10 % 
dodeljenih sredstev dodelijo za specifične cilje iz točke (b) prvega pododstavka 
člena 3(2). Države članice vsaj 10 % dodeljenih sredstev dodelijo za specifične cilje 
iz točke (c) prvega pododstavka člena 3(2). Države članice vsaj 10 % dodeljenih 
sredstev dodelijo za specifične cilje iz točke (cb) prvega pododstavka člena 3(2).“

predlog spremembe 104
1. del: „Države članice med drugim zagotovijo, da njihovi programi vključujejo ukrepe, ki 

obravnavajo vse specifične cilje sklada iz člena 3(2), in da dodeljevanje sredstev 
med cilje omogoča doseganje teh ciljev. “

2. del: „Komisija pri ocenjevanju programov držav članic zagotovi, da se sredstva ne dajo 
na voljo za projekte, če so podani jasni dokazi, da bo mogoče dvomiti o zakonitosti 
teh projektov ali zakonitosti in pravilnosti tega financiranja ali smotrnosti teh 
projektov zaradi obrazloženega mnenja Komisije v zvezi s postopkom za 
ugotavljanje kršitev iz člena 258 PDEU.“

predlog spremembe 138
1. del: vse besedilo brez besede „nepredvidenega“
2. del: ta beseda

predlog spremembe 140
1. del: vse besedilo brez besede „nepredvidenega“
2. del: ta beseda

predlog spremembe 143
1. del: vse besedilo brez besede „nepredvidenega“
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2. del: ta beseda

ENF:
predlog spremembe 7
1. del:  „Sklad bi moral v celoti spoštovati človekove pravice, biti v skladu z Agendo 2030, 

načelom skladnosti politik za razvoj, kot je določeno v členu 208 PDEU,“ brez 
besed „biti v skladu z Agendo 2030,“ter zavezami na področju migracij in azila na 
mednarodni ravni, zlasti z globalnim dogovorom o beguncih“, „ter globalnim 
dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.“ 

2. del: „biti v skladu z Agendo 2030,“
3. del: „ter zavezami na področju migracij in azila na mednarodni ravni, zlasti z globalnim 

dogovorom o beguncih“
4. del: „ter globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.“

predlog spremembe 68
1. del: vse besedilo brez besed „v skladu z načeloma solidarnosti in pravične delitve 

odgovornosti,“
2. del: te besede

predlog spremembe 73
1. del: vse besedilo brez besed „vsaj“ in „ustrezne mednarodne organizacije, nevladne 

organizacije, zlasti begunske in migrantske organizacije, nacionalne institucije za 
človekove pravice in organe za enakost ter ekonomske in socialne partnerje.“

2. del: te besede

predlog spremembe 80
1. del: vse besedilo brez besed „pridružene schengenske“
2. del: te besede

predlog spremembe 92
1. del: vse besedilo brez besed „ter mednarodnim in nevladnim organizacijam,“
2. del: te besede

predlog spremembe 119
1. del: vse besedilo brez besed „in humanitarni sprejem“ (v naslovu) in „Države članice 

poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 11(1), vsaki dve 
leti prejmejo dodaten znesek, ki temelji na pavšalnem znesku 6 000 EUR za vsako 
osebo, sprejeto na podlagi humanitarnih shem“

2. del: te besede

predlog spremembe 184
1. del: vse besedilo brez besed „(a) spodbujanje spoštovanja in izvajanje mednarodnega 

prava in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v azilni in migracijski politiki 
in ukrepih“ in „mednarodnim organizacijam, nevladnim organizacijam in socialnim 
partnerjem“ (v točki b)

2. del: te besede

predlog spremembe 216
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1. del: vse besedilo brez besed „(c) ukrepe za spodbujanje enakosti pri dostopu do javnih in 
zasebnih storitev ter njihovem zagotavljanju državljanom tretjih držav, vključno z 
dostopom do izobraževanja, zdravstvene oskrbe in psihosocialne podpore ter njihovo 
prilagoditvijo potrebam ciljne skupine;“ in „(c) ukrepe, ki omogočajo in podpirajo 
uvajanje državljanov tretjih držav v družbo“ (v točki e) in „(f) izmenjavo in dialog 
med državljani tretjih držav, družbo sprejemnico in javnimi organi, vključno s 
posvetovanjem z državljani tretjih držav, ter medkulturni in medverski dialog.“

2. del: te besede

ECR, ENF:
predlog spremembe 57
1. del: vse besedilo brez besed „z organizacijami civilne družbe ter“ in „in tretjih državah“
2. del: „z organizacijami civilne družbe ter“  
3. del: „in tretjih državah“

12. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v 
okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I 

Poročilo: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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

Predlog zavrnitve predloga Komisije

Predlog zavrnitve 
predloga Komisije

210 EFDD -

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

odbor +

8 odbor loč. +

9 odbor loč. +

16 odbor loč. +

19 odbor loč. +

po delih

1 +

40 odbor

2 +

41 odbor PG + 490, 170, 17

42 odbor loč./EG + 384, 287, 6

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

53 odbor loč. +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

57 odbor loč. +

58 odbor loč. +

61 odbor loč. +

62 odbor loč. +

64 odbor loč. +

po delih

1 +

66 odbor

2 +

73 odbor loč. +

76 odbor loč. +

85 odbor loč. +

92 odbor loč. +

93 odbor loč. +

108 odbor loč. +

po delih

1 +

2/EG + 349, 306, 16

114 odbor

3 +

146 odbor PG + 535, 117, 23

148 odbor loč. +

149 odbor loč. +

150 odbor loč. +

166 odbor loč. +

167 odbor loč. +

169 odbor PG + 513, 151, 12

186 odbor PG + 502, 153, 14
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

197 odbor loč. +

201 odbor PG + 505, 151, 20

205 odbor loč. +

člen 3, § 2, točka a 213 ENF -

člen 4, § 3, točka a 260D ENF -

člen 4, § 3, točka b 215D ENF -

211D GUE/NGL -člen 5, § 3

65 odbor +

77 odbor EG + 361, 311, 4člen 8, § 6

206 PPE ↓

člen 23, § 2 216D ENF -

164 odbor EG + 352, 307, 18priloga II, točka 1, 
točka c

207 PPE ↓

priloga III, točka 1, po 
podtočki g

208 PPE +

priloga III, točka 1, 
podtočka i

217D ENF -

priloga III, točka 2, 
točka h

218D ENF -

209 PPE +priloga IV, točka 6

192 odbor ↓

Uvodna izjava 57 212D ENF -

glasovanje: predlog Komisije PG + 473, 169, 39

Zahteve za poimensko glasovanje
ENL: predlogi sprememb 41, 146, 169, 186, 201

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: predlogi sprememb 41, 42, 53, 108
ENF: predlogi sprememb 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 

150, 166, 167, 197, 205

Zahteve za glasovanje po delih
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PPE:
predlog spremembe 40
1. del: vse besedilo brez besed „kot skrajni ukrep“
2. del: te besede

predlog spremembe 66
1. del: „Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s 

sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih 
s temi državami, so upravičeni.“

2. del: „Kadar imajo mednarodne organizacije, ki sodelujejo v konzorciju, sedež v tretji 
državi, se uporablja člen 6(3).“

predlog spremembe 114
1. del: „Komisija se lahko izjemoma odloči, da bo zagotavljala finančno pomoč za 

obravnavanje nujnih in posebnih potreb v ustrezno utemeljenih izrednih razmerah in 
kot skrajni ukrep.“

2. del: „in kot skrajni ukrep“
3. del: „Te razmere so lahko posledica resnega in izjemnega pritiska, ko veliko ali 

nesorazmerno število državljanov tretjih držav prehaja ali je prešlo zunanje meje ene 
ali več držav članic ali se pričakuje, da jih bodo prešli, zlasti na tistih odsekih meje, 
kjer je bila stopnja vpliva opredeljena kot taka, da ogroža delovanje celotnega 
schengenskega območja, ali v drugih ustrezno utemeljenih izrednih razmerah, ki 
zahtevajo takojšnje ukrepe na zunanjih mejah v okviru področja uporabe te uredbe. 
Komisija o tem nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet.“

13. Vzpostavitev sklada za notranjo varnost ***I

Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

odbor +

po delih

1 +

1 odbor

2 +

8 odbor loč. +

po delih

1 +

9 odbor

2 +

po delih

1/PG + 588, 56, 17

11 odbor

2/PG + 539, 59, 36

17 odbor loč. +

23 odbor PG + 518, 89, 56

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

24 odbor loč. +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

27 odbor loč. +

47 odbor PG + 565, 68, 24

po delih

1/PG + 605, 34, 20

2/PG + 583, 57, 21

3/PG + 528, 99, 30

50 odbor

4/PG + 514, 88, 57

53 odbor loč. +

54 odbor loč. +

58 odbor loč. +

po delih

1 +

61 odbor

2/EG - 277, 364, 23

68 odbor loč. +

po delih

1 +

71 odbor

2 +

77 odbor loč. +

po delih

1 +

79 odbor

2 +

93 odbor loč. +

94 odbor loč. +

118 odbor PG - 301, 314, 53

124 odbor loč. +

127 odbor po delih
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1 +

2 +

128 odbor PG + 495, 91, 84

po delih

1 +

129 odbor

2 +

po delih

1 +

132 odbor

2 +

člen 13, po § 2 160 PPE +

člen 18 157D ENF -

člen 22, § 2 158D ENF -

155 ENF -uvodna izjava 14

12 odbor +

159 PPE EG + 363, 306, 9uvodna izjava 37

25 odbor ↓

156D ENF -uvodna izjava 45

31 odbor EG + 362, 238, 72

glasovanje: predlog Komisije PG + 481, 142, 49

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlogi sprememb 11, 23, 47, 50, 128
ENF: predlog spremembe 118

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: predloga sprememb 25, 31
GUE/NGL: predlogi sprememb 23, 47, 128
ENF: predlogi sprememb 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 61
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1. del: „Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s 
sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih 
s temi državami, so upravičeni.“

2. del: „Kadar imajo mednarodne organizacije, ki sodelujejo v konzorciju, sedež v tretji 
državi, se uporablja člen 6(3).“

GUE/NGL:
predlog spremembe 11
1. del: vse besedilo brez besed „V izrednih razmerah ter za obravnavo in preprečevanje 

resnih tveganj za javno varnost, tudi po terorističnem napadu, bi morali biti ukrepi 
vojaških sil na ozemlju države članice upravičeni do podpore sklada.“

2. del: te besede

ENF:
predlog spremembe 1
1. del: vse besedilo brez besed „ob pomoči zasebnega sektorja in civilne družbe“ in 

„nestrpnosti in diskriminacije“
2. del: te besede

predlog spremembe 9
1. del: vse besedilo brez besed „nestrpnosti in diskriminacije“
2. del: te besede

predlog spremembe 71
1. del: vse besedilo brez besed „vključno z organizacijami civilne družbe“
2. del: te besede

predlog spremembe 79
1. del: vse besedilo brez besed „ Evropskega javnega tožilstva,“ in „vključno z 

organizacijami civilne družbe“
2. del: te besede

predlog spremembe 127
1. del: vse besedilo brez besed „v kombinaciji z algoritmi umetne inteligence“
2. del: te besede

predlog spremembe 129
1. del: vse besedilo brez besed „s posebnim poudarkom na usposabljanju na področju 

temeljnih pravic, vključno z ukrepi za ugotavljanje in preprečevanje rasizma,“
2. del: te besede

predlog spremembe 132
1. del: vse besedilo brez besed „nestrpnostjo in diskriminacijo,“
2. del: te besede

GUE/NGL
ENF
amendement 50
1. del: vse besedilo brez besed „in rasizmom“ (§ 3, točka a), „vključno s civilno družbo,“(§ 

3, točka b) in brez § 4
2. del: „in rasizmom“ (§ 3, točka a)
3. del: „vključno s civilno družbo,“(§ 3, točka b)
4. del: § 4
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14. Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih 
geografskih označb ***I

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 195 odbor PG + 637, 14, 26

15. Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije ***I

Poročilo: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 6 odbor PG + 585, 39, 55

16. Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov 
socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I 

Poročilo: Marian Harkin in Jean Lambert (A8-0161/2019)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-11 odbor +

Izjava Komisije 12 odbor +

glasovanje: predlog Komisije PG + 652, 8, 18

17. Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I

Poročilo: Isabella De Monte (A8-0063/2019)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 10 odbor PG + 623, 35, 21

18. Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov 
socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I

Poročilo: Pavel Telička (A8-0062/2019)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 18 odbor PG + 653, 21, 5

19. Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega 
kraljestva iz Unije ***I

Predlog uredbe COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

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

po uvodni izjavi 10 1 odbor +

glasovanje: predlog Komisije PG + 640, 18, 17

20. Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in 
ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I

Predlog uredbe (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

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

Predlog zavrnitve predloga Komisije

Predlog zavrnitve 
predloga Komisije

1 EFDD PG - 51, 614, 10

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

glasovanje: predlog Komisije PG + 641, 28, 6

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlog spremembe 1

Razno
Zaradi razlogov, povezanih z notranjimi postopki, je Svet pozval k vključitvi naslednje uvodne 
izjave v akt:
„Ker je treba pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije zagotoviti pravni okvir, da se 
izogne začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah 
Unije in ribiških plovil Unije v vodah Združenega kraljestva na dan izstopa Združenega kraljestva 
iz Unije, ki bi lahko bil 30. marec 2019, je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz 
člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega PEU, 
Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo.“

21. Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom 
Združenega kraljestva iz Unije ***I

Predlog uredbe (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

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

vse besedilo 1UD1 odbor +

2 več kot 38 
poslancev

+člen 3

1UD2 odbor ↓

glasovanje: predlog Komisije PG + 661, 5, 5

22. Evropa, ki varuje: čist zrak za vse

Predlog resolucije: B8-0156/2019

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

Predlog resolucije B8-0156/2019 
(odbor ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE PG - 300, 368, 11
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 394, 258, 21po § 2

22 ECR PG - 279, 371, 28

2 PPE PG + 339, 328, 10

po delih

1 ↓

§ 3

§ originalno 
besedilo

2 ↓

po delih

1 +

§ 4 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 5 § originalno 
besedilo

2 +

po § 3 31 GUE/NGL EG - 138, 516, 21

po § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE PG - 301, 370, 8

§ 9 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 10 § originalno 
besedilo

PG + 604, 56, 14

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 234, 359, 77po § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EG + 378, 290, 6

po delih

1 +

§ 16 § originalno 
besedilo

2 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1 +

§ 17 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2/PG + 570, 98, 9

§ 18 § originalno 
besedilo

3/PG + 396, 265, 15

po § 19 23 ECR PG - 280, 359, 35

§ 21 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 22 40 ENF -

41 ENF PG - 103, 547, 24

po delih

1 +

§ 24

§ originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 25 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 26 § originalno 
besedilo

2 +

po § 27 15 S&D EG - 330, 340, 3

po delih

1 +

§ 28 § originalno 
besedilo

2 +

po § 28 4 PPE PG - 320, 328, 23
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

PG - 317, 319, 37

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

EG - 309, 358, 8§ 29

24 ECR EG - 306, 363, 5

§ 35 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 36 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EG + 362, 287, 24

po delih

1 +

§ 37 § originalno 
besedilo

2 +

po § 40 17 S&D +

po delih

1 +

§ 40 § originalno 
besedilo

2 +

po § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 43 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 44 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 44 18 S&D EG + 334, 309, 29

§ 45 § originalno 
besedilo

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

§ 46 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

2 +

§ 50 § originalno 
besedilo

3 +

po § 52 25 ECR -

po § 57 14 EFDD EG + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL EG - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -po § 65

42 ENF PG - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

PG + 366, 290, 11po navedbi sklicevanja 
14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 382, 272, 12

7 EFDD,
Verts/ALE

PG + 427, 207, 35

19 ECR EG - 298, 367, 8

po u.i. A

20 ECR PG - 268, 365, 33

u.i. B § originalno 
besedilo

loč. +

po u.i. C 28 GUE/NGL -

u.i. E § originalno 
besedilo

loč. +

po u.i. E 37 ENF PG - 63, 537, 72
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

38 ENF PG - 58, 594, 15

39 ENF -

29 GUE/NGL -

po delih

1 +

u.i. H

§ originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

u.i. I § originalno 
besedilo

2 +

po u.i. K 30 GUE/NGL EG + 363, 306, 6

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 446, 146, 79

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: predlogi sprememb 18 (2. in 3. del), 20, 22, 23
PPE: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4; § 10, končno glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 3, 11, 23
ENF: predlogi sprememb 37, 38, 41, 42

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: u.i. B
ECR: §§ 9, 46, uvodna izjava E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 24
1. del: vse besedilo brez besed „meni, da bi bilo treba v harmoniziranem sistemu 

cestninjenja upoštevati emisije toplogrednih plinov in onesnaževal, kar zadeva 
okoljsko učinkovitost, da bi dali jasen in uravnotežen signal za razvoj novih vozil;“

2. del: te besede

ENF:
§ 3
1. del: vse besedilo brez besed „podnebje in“
2. del: te besede

§ 4
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1. del: „ponovno poudarja, da ima onesnaževanje zraka lokalno, regionalno, nacionalno in 
čezmejno razsežnost in je zato potrebno ukrepanje na vseh ravneh upravljanja; zato 
poziva, naj se pristop upravljanja okrepi na več ravneh, tako da bodo vsi akterji 
prevzeli odgovornost za ukrepe, ki jih je na njihovi ravni mogoče in jih je tudi treba 
sprejeti; meni tudi, da bi morala Komisija pri oblikovanju politike bolj združevati 
moči z vsemi vsi ustreznimi generalnimi direktorati;“ 

2. del: „obžaluje, da je za vprašanja onesnaževanja zraka pristojen njen generalni direktorat 
za okolje, a njegove cilje pogosto spodkopavajo politike in interesi drugih 
oddelkov;“

§ 5
1. del: vse besedilo brez besed „podnebne spremembe,“ 
2. del: te besede

§ 16
1. del: vse besedilo brez besed „opozarja, da zmanjšanje onesnaženosti zraka in hkrati tudi 

emisij CO2 prometnega sektorja na mestnih območjih pomeni dvojni izziv, da so 
brezemisijski in nizkoemisijski avtomobili, kombinirana vozila in avtobusi 
bistvenega pomena za čisto, energetsko učinkovito in cenovno dostopno mobilnost 
za vse državljane in da je izjemno pomembno pospešiti razvoj množičnega trga za ta 
vozila ter povečati njihovo ponudbo v Uniji, saj bomo tako znižali cene, to pa bo 
koristilo potrošnikom, operaterjem voznih parkov, organom, ki se ukvarjajo z 
javnimi naročili, in vsej evropski družbi;“

2. del: te besede

§ 17
1. del: „poudarja, da je ključno spodbuditi trg z električnimi vozili in državam članicam 

dati usmerjevalna priporočila, da bi jih spodbudile k izvajanju fiskalnih spodbud za 
brezemisijska in nizkoemisijska vozila;“

2. del: „poudarja, da sta razpoložljivost in dostopnost infrastrukture za polnjenje, tudi v 
zasebnih in javnih stavbah v skladu z direktivo o energetski učinkovitosti stavb[14], 
ter konkurenčnost električnih vozil bistvenega pomena za večjo naklonjenost 
potrošnikov tem vozilom; poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da bo električna 
energija za električna vozila prišla iz trajnostnih virov; v zvezi s tem poziva k 
oblikovanju dolgoročne evropske pobude za naslednjo generacijo akumulatorjev;“

§ 18
1. del: vse besedilo brez besed „za omejitev vstopa osebnih avtomobilov v mestna središča“
2. del: te besede

§ 25
1. del: vse besedilo brez besed „(pol)“ in „za razogljičenje cestnega prometa in“
2. del: te besede

§ 26
1. del: „pozdravlja zaveze več evropskih mest za ureditev voznih parkov javnega prometa“ 
2. del: „z določitvijo zahtev glede javnega naročanja električnih avtobusov, in poziva, naj 

se jih še več zgleduje po nekaterih evropskih mestih, članih[17] mreže mest C40, ki 
so podpisala deklaracijo za ulice brez fosilnih goriv[18], v kateri so se dogovorila 
(so soglašala), da bodo od leta 2025 nabavljala samo električne avtobuse, do leta 
2030 pa oblikovala velika brezemisijska mestna območja;“ 

§ 28
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1. del: „meni, da obstaja tehnologija, ki omogoča doseganje standardov Euro 6 za dušikove 
okside (NOx) za dizelska vozila, tudi pri dejanski vožnji,“

2. del: ne da bi to negativno vplivalo na emisije CO2“

§ 37
1. del: vse besedilo brez besed „didušikovega oksida (N2O) in metana (CH4)“ in „in 40 % 

emisij metana“
2. del: te besede

§ 40
1. del: „poudarja, da gre v mestnih območjih emisijam amoniaka pripisati približno 50 % 

zdravstvenih posledic onesnaženosti zraka, saj je amoniak pomembna predstopnja 
drobnih delcev;“

2. del: „poziva Komisijo in države članice, naj izkoristijo reforme skupne kmetijske 
politike EU kot priložnost za boj proti onesnaževanju zraka, ki ga povzroča 
kmetijski sektor;“

u.i. H
1. del: vse besedilo brez besed „dušikovega oksida in metana“ in „40 % emisij metana“ in 

„ker intenzivna živinoreja na svetovni ravni ustvari več emisij toplogrednih plinov 
kot promet in prevoz“

2. del: te besede

u.i. I
1. del: vse besedilo brez besed „v okviru trajnostnega razvoja“ in „ker je za uresničitev 

ciljev OZN glede trajnostnega razvoja“
2. del: te besede

ECR, ENF:
§ 18
1. del: vse besedilo brez besed „različnih ukrepov, ki so se izvajali v državah članicah“ in 

„omejitev vstopa osebnih avtomobilov v mestna središča“
2. del: „različnih ukrepov, ki so se izvajali v državah članicah“
3. del: „omejitev vstopa osebnih avtomobilov v mestna središča“

§ 50
1. del: „pozdravlja zaveze vsaj desetih držav članic EU o postopnem opuščanju uporabe 

premoga;“
2. del: „poziva druge države članice EU, naj najpozneje do leta 2030 postopno opustijo 

premog kot vir energije;“
3. del: „najpozneje do leta 2030“

Razno
Julie Girling (skupina PPE) je umaknila svoj podpis k predlogu resolucije B8-0156/2019.
Peter Liese (skupina PPE) je prav tako podpisnik predloga resolucije B8-0156/2019.

23. Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem 
komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje 
strani

Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Nadomestni predlog 
resolucije

1 ENF PG - 60, 583, 25

po delih

1 +

§ 1, točka o § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 1, točka q § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 1, točka s § originalno 
besedilo

2 +

§ 1, točka ae originalno 
besedilo

+ ustni predlog 
spremembe

po delih

1 +

§ 1, točka ag § originalno 
besedilo

2/EG - 247, 373, 45

glasovanje: priporočilo (vse besedilo)  odbor 
AFET

PG + 489, 148, 30

Zahteve za poimensko glasovanje
ENL: predlog spremembe 1

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 1, točka o
1. del: vse besedilo brez besed „sporočilnih storitev“, „avtorjev“, „ampak tudi“, „saj so 

odgovorna za hitro odstranjevanje sistematičnih lažnih novic“ 
2. del: te besede

§ 1, točka q
1. del: vse besedilo brez besed „povečanje spletne odgovornosti, zagotavljanje boljšega 

preverjanja identitete uporabnikov, ki se prijavljajo na platforme“
2. del: te besede

§ 1, točka s
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1. del: „nadaljevati razvoj večje odpornosti na ravni vlad in družbe nasploh in zmožnosti 
odgovoriti na grožnje v realnem času, razviti preventivne in proaktivne ukrepe in 
raje razmišljati en korak naprej, kot pa se zgolj odzivati na napade, ki so se v 
kibernetskem in informacijskem okolju že zgodili, in jih analizirati; opozoriti na 
tehnični napredek na tem področju in razširjati primere najboljše prakse v obliki 
ukrepov, ki so jih posamezne države članice že sprejele, vključno s pregledom 
delovanja nacionalnih pristopov v državah članicah, obenem pa oblikovati načine za 
spodbujanje tesnega sodelovanja z Združenem kraljestvu po brexitu“

2. del: „ter sodelovati z obveščevalnimi službami in zaveznicami, kot so ZDA, Kanada, 
NATO ter Obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN);“

§ 1, točka ag
1. del: vse besedilo brez besed „po potrebi s pomočjo Eurojusta “
2. del: te besede

Razno
Anna Elżbieta Fotyga (poročevalka) je podala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 1, 
točki ae:
„predlagati Evropskemu svetu, naj spoprijemanje z dezinformacijami in sovražno propagando 
obravnava prednostno ter z zadostnimi viri in instrumenti, da bi zagotovili objektivno poročanje in 
razširjanje informacij;“

24. Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

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

§ 1, po točki (k) 8 GUE/NGL PG - 104, 494, 45

§ 1, po točki n 9 GUE/NGL PG - 89, 535, 22

po navedbi sklicevanja 
7

1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL PG - 75, 554, 24po u.i. A

3 GUE/NGL PG - 76, 556, 22

4 GUE/NGL PG - 126, 505, 26po u.i. D

5 GUE/NGL PG - 130, 504, 22

po u.i. G 6 GUE/NGL PG - 83, 554, 21

po u.i. K 7 GUE/NGL PG - 130, 511, 20

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 540, 73, 34

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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25. Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko 
varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I

Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

odbor +

po delih

1 +

11 odbor

2 +

25 odbor loč. +

48 odbor loč. +

po delih

1 +

62 odbor

2 +

159 odbor loč. +

160 odbor loč. +

po delih

1 +

161 odbor

2 +

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

168 odbor loč. +

po delih

1 +

člen 2, § 1, po točki 1 183 Verts/ALE

2 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

186D GUE/NGL PG - 143, 436, 6

po delih

1 +

člen 4, § 1, točka 7

184 Verts/ALE

2/EG - 247, 341, 16

187D GUE/NGL PG - 137, 412, 56

89 odbor +

po delih

1/EG + 451, 128, 31

člen 4, § 1, točka 8

185 Verts/ALE

2/EG - 255, 334, 20

po delih

1 +

120 odbor

2 +

člen 10, § 1

188 GUE/NGL -

po uvodni izjavi 3 181 Verts/ALE PG - 166, 249, 206

po uvodni izjavi 18 182 Verts/ALE EG - 296, 301, 22

glasovanje: predlog Komisije PG + 489, 73, 56

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 181, 186, 187
GUE/NGL: predloga sprememb 186, 187

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: predlogi sprememb 25, 48, 159, 160, 168

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 183
1. del: vse besedilo brez besed „kibernetske obrambe, ki je izključno obrambna in reaktivna 

in“
2. del: te besede

predlog spremembe 184
1. del: vse besedilo brez besed „strogo omejene“
2. del: ti besedi

predlog spremembe 185
1. del: vse besedilo brez besed „strogo omejene“
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2. del: ti besedi

GUE/NGL:
predlog spremembe 11
1. del: vse besedilo brez besed „iz Evropskega obrambnega sklada za ukrepe in upravne 

stroške, povezane z obrambo, ter“
2. del: te besede

predlog spremembe 62
1. del: vse besedilo brez besed „ter prispevati k izvajanju ukrepov, ki jih financira Evropski 

obrambni sklad, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/XXX“
2. del: te besede

predlog spremembe 120
1. del: vse besedilo brez besed „za zagotovitev skladnosti in dopolnjevanja pri projektih z 

dvojno rabi, storitvah in kompetencah“
2. del: te besede

predlog spremembe 161
1. del: vse besedilo brez besed „Ti se lahko krijejo s finančnimi prispevki iz Evropskega 

obrambnega sklada.“
2. del: te besede

26. Uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije ***I

Poročilo: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 2 odbor PG + 590, 9, 21

27. Uredba o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije ***I

Poročilo: Karima Delli (A8-0009/2019)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 25 odbor PG + 573, 21, 25
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28. Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij ***I

Poročilo: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 117 odbor PG + 596, 16, 7

29. Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg 
tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije ***I

Poročilo: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 7 odbor PG + 552, 25, 43

skupna izjava 8 odbor +

izjava Komisije 9 odbor +

30. Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi 
***I

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

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

Začasni sporazum

začasni sporazum 79 odbor PG + 587, 26, 8

31. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Mejne vrednosti ostankov za več snovi, 
vključno s klotianidinom

Predlog resolucije: B8-0138/2019 (potrebna je večina glasov poslancev Parlamenta)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0138/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 514, 81, 20

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD, 
Verts/ALE:

končno glasovanje

32. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza 4114 (DP-
ØØ4114-3)

Predlog resolucije: B8-0141/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0141/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 442, 160, 20

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje

33. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza (MON-
87411-9)

Predlog resolucije: B8-0140/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0140/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 435, 156, 30

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje
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34. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza Bt11 × 
MIR162 × 1507 × GA21 in podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 
1507 × GA21 in MIR162 × 1507

Predlog resolucije: B8-0142/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0142/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 431, 157, 30

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje

35. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Aktivne snovi, vključno s tiaklopridom

Predlog resolucije: B8-0139/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0139/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 421, 177, 20

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD, Verts/ALE: končno glasovanje

36. Poročilo o Turčiji za leto 2018

Poročilo: Kati Piri (A8-0091/2019)

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

Nadomestni predlog 
resolucije

16 ENF PG - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL EG - 255, 351, 11

po delih

1 +

§ 9 § originalno 
besedilo

2 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

3 +

§ 10 20 S&D +

po delih

1 +

§ 12 § originalno 
besedilo

2 +

po § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL EG + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § originalno 
besedilo

loč. -

po delih

1/PG - 92, 502, 29

2/PG - 91, 509, 15

3/PG - 115, 486, 14

17 EFDD

4/PG - 88, 492, 37

3 PPE PG - 207, 342, 67

8 GUE/NGL EG - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

po delih

1/PG + 419, 163, 36

2/PG + 509, 86, 25

§ 21

§ originalno 
besedilo

3/PG + 509, 89, 20

po delih

1 -

po § 21 1 ALDE

2 ↓
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

4 PPE EG - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

po delih

1 +

2 +

§ 22

§ originalno 
besedilo

3/EG - 292, 327, 5

10 GUE/NGL EG - 256, 348, 19§ 23

§ originalno 
besedilo

PG + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -§ 26

§ originalno 
besedilo

PG + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13D GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL PG - 116, 496, 11

15 GUE/NGL PG - 101, 512, 9

po delih

1 +

§ 31

§ originalno 
besedilo

2/PG + 462, 137, 25

navedba sklicevanja 3 § originalno 
besedilo

loč. +

navedba sklicevanja 6 § originalno 
besedilo

loč. +

navedba sklicevanja 
17

§ originalno 
besedilo

loč. +

navedba sklicevanja 
19

§ originalno 
besedilo

loč. +

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  (odbor 
AFET)

PG + 370, 109, 143

Zahteve za poimensko glasovanje
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Verts/ALE: § 21
PPE: predlog spremembe 3
GUE/NGL: predlogi sprememb 3, 14, 15, § 23
ENF: § 26, predlog spremembe 16
ECR: § 31 (2. del)
S&D, EFDD: predloga sprememb 3, 17

Zahteve za ločeno glasovanje
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: navedbe sklicevanj 3, 6, 17, 19; §§ 18, 23

Zahteve za glasovanje po delih
EFDD:
predlog spremembe 1
1. del: „poziva, naj se Turčija umakne s seznama upravičenk do sredstev iz instrumentov za 

predpristopno pomoč IPA II in prihodnjega IPA III ter naj se dajo na voljo namenska 
sredstva v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) ali prihodnjih programov instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje (NDICI),“

2. del: „da bi se civilni družbi, zagovornikom človekovih pravic in novinarjem v Turčiji 
zagotovila neposredna podpora brez vmešavanja vlade ter povečale priložnosti za 
medčloveške stike;“

predlog spremembe 17
1. del: „ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega priporoča Komisiji in Svetu Evropske 

unije, naj v skladu s pogajalskim okvirom formalno končata pristopna pogajanja s 
Turčijo;“

2. del: „poziva Komisijo, naj zamrzne sredstva, ki so trenutno dodeljena v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II in prihodnjega IPA III);“

3. del: „podpira civilno družbo Turčije, zagovornike človekovih pravic in novinarje;“
4. del: „poziva, naj se povečajo priložnosti za stike med ljudmi, akademski dialog, dostop 

turških študentov do evropskih univerz in medijske platforme za novinarje, da bi 
zaščitili in spodbujali demokratične vrednote in načela, človekove pravice in načelo 
pravne države; brez poseganja v člen 49 Pogodbe o Evropski uniji pričakuje, da bo 
odnos med Turčijo in EU na novo opredeljen v smislu učinkovitega partnerstva; 
poudarja, da bi morale vse oblike političnega sodelovanja med EU in Turčijo 
temeljiti na določbah o pogojevanju s spoštovanjem demokracije, načela pravne 
države in temeljnih pravic;“

ECR:
§ 31
1. del: vse besedilo brez besed „opozarja na okvir, ki ga je predlagal generalni sekretar 

OZN, in na njegov poziv k nadaljevanju pogajanj na podlagi že doseženih 
dogovorov v procesu iz Crans-Montane iz leta 2017;“

2. del: te besede

ENF:
§ 9
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1. del: „izraža veliko zaskrbljenost zaradi krčenja prostora za civilno družbo in glede 
spodbujanja temeljnih pravic in svoboščin; poudarja, da so bili med izrednimi 
razmerami aretirani številni aktivisti, vključno z zagovorniki človekovih pravic, 
demonstracije pa so bile pogosto prepovedane; poziva Turčijo, naj izpusti vse zaprte 
zagovornike človekovih pravic, novinarje in druge, ki so bili pridržani zaradi 
neutemeljenih obtožb, in naj opusti obtožbe in jim omogoči, da v vseh okoliščinah 
opravljajo svoje delo brez groženj ali ovir; poziva Turčijo, naj zaščiti temeljne 
pravice vseh državljanov, tudi etničnih, verskih in spolnih manjšin; opozarja, da 
turška zakonodaja o sovražnem govoru ni usklajena s sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice; poziva vlado in parlament Turčije, naj sprejmeta 
zakon o kaznivih dejanjih iz sovraštva, ki bo vse pripadnike manjšin zaščitil pred 
fizičnimi in verbalnimi napadi“

2. del: „in bo izpolnjeval københavnska merila za države pristopnice glede spoštovanja in 
zaščite manjšin;“

3. del: „poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo zaščito in podporo ogroženim 
zagovornikom človekovih pravic v Turčiji, tudi z dodeljevanjem nepovratnih 
sredstev za nujno pomoč;“

§ 12
1. del: „ izraža zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih pravic oseb LGBTI, zlasti 

ponavljajočih se prepovedi parade ponosa in dogodkov, povezanih z LGBTI, po vsej 
državi, ki se kljub odpravi izrednih razmer še vedno vsiljujejo, in poziva k takojšnji 
odpravi teh diskriminatornih prepovedi; poziva Turčijo, naj sprejme ustrezne ukrepe 
za preprečevanje in kaznovanje sovražnega govora ali kaznivih dejanj, usmerjenih v 
prikrajšane skupine, kot so Romi in sirski begunci ter prosilci za azil, ter poziva k 
stalnim prizadevanjem za izboljšanje njihovega položaja; poziva Turčijo, naj 
popolnoma izvaja strateški načrt za vključevanje Romov za obdobje 2016–2021, pri 
čemer naj posebno pozornost nameni boju proti anticiganizmu, Romom zagotovi 
cenovno dostopna kakovostna stanovanja, zaščiti njihov dostop do izobraževanja in 
sprejme ukrepe za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, se bori proti 
segregaciji in poveča stopnjo zaposlenosti med Romi;“

2. del: „ z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je povečalo število ubojev iz časti; poziva 
Turčijo, naj uskladi domačo zakonodajo z Istanbulsko konvencijo Sveta Evrope o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in o boju proti njemu; poziva Turčijo, naj vsem 
državljanom zagotovi popolno enakost in naj obravnava težave, s katerimi se 
srečujejo pripadniki manjšin, predvsem v zvezi z izobraževanjem in lastninskimi 
pravicami; opozarja na pomen popolnega izvajanja resolucije parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope glede otokov Imbros in Tenedos, ter poziva Turčijo, naj 
pomaga pri vračanju manjšinskih družin, ki se želijo vrniti na ta otoka; pozdravlja 
odprtje šole za grško manjšino na otoku Imbros, kar je pozitiven korak;“

§ 21
1. del: „ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega priporoča Komisiji in Svetu Evropske 

unije, naj v skladu s pogajalskim okvirom formalno prekineta pristopna pogajanja s 
Turčijo; vendar ostaja zavezan demokratičnemu in političnemu dialogu s Turčijo;“

2. del: „poziva Komisijo, naj uporabi sredstva, ki so trenutno dodeljena v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II in prihodnjega IPA III), da prek 
namenskih sredstev, ki jih neposredno upravlja EU, pomaga civilni družbi Turčije, 
zagovornikom človekovih pravic in novinarjem, ter poveča priložnosti za stike med 
ljudmi, akademski dialog, dostop turških študentov do evropskih univerz in medijske 
platforme za novinarje, da bi zaščitili in spodbujali demokratične vrednote in načela, 
človekove pravice in načelo pravne države;“
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3. del: „brez poseganja v člen 49 Pogodbe o Evropski uniji pričakuje, da bo odnos med 
Turčijo in EU na novo opredeljen v smislu učinkovitega partnerstva; poudarja, da bi 
morale vse oblike političnega sodelovanja med EU in Turčijo temeljiti na določbah o 
pogojevanju s spoštovanjem demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic;“

PPE, ENF:
§ 22
1. del: „ugotavlja, da je proces pristopa k EU v začetku sicer pomenil veliko motivacijo za 

reforme v Turčiji, da pa je v zadnjih nekaj letih prišlo do občutnega nazadovanja na 
področjih pravne države in človekovih pravic;“ brez besed „da je proces pristopa k 
EU v začetku sicer pomenil veliko motivacijo za reforme v Turčiji,“

2. del: „da je proces pristopa k EU v začetku sicer pomenil veliko motivacijo za reforme v 
Turčiji,“

3. del: „želi spomniti, da je Parlament v času, ko se je turška vlada zavezala, da bo izvedla 
resne reforme, večkrat pozival k odprtju poglavja 23 o pravosodju in temeljnih 
pravicah ter poglavja 24 o pravici, svobodi in varnosti; globoko obžaluje, da zaradi 
stalnega blokiranja s strani Sveta ni bilo mogoče popolnoma uporabiti pristopnih 
instrumentov;“

Razno
Neoklis Sylikiotis (skupina GUE/NGL) je tudi podpisnik predlogov sprememb 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15.

37. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 
2019

Poročilo: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

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

18 GUE/NGL PG - 146, 457, 8

19 GUE/NGL PG - 160, 438, 17

20 GUE/NGL PG - 114, 483, 12

21 GUE/NGL PG - 113, 486, 15

22 GUE/NGL PG - 141, 439, 36

23 GUE/NGL PG - 125, 448, 45

24 GUE/NGL PG - 119, 481, 16

25 GUE/NGL PG - 158, 459, 5

po § 1

26 GUE/NGL PG - 69, 536, 16

po § 2 1 S&D EG - 273, 336, 13

po § 3 2 GUE/NGL PG - 82, 501, 38
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 8 9 GUE/NGL PG - 127, 482, 10

po § 8 11 EFDD PG - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD PG - 171, 413, 31

po § 11 4 GUE/NGL PG - 156, 448, 12

5 GUE/NGL PG - 83, 465, 71po § 14

6 GUE/NGL PG - 168, 442, 10

po § 16 7 GUE/NGL PG - 111, 466, 41

po § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD PG - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL PG - 146, 454, 13

po § 29 14 EFDD PG - 140, 424, 51

15 GUE/NGL PG - 103, 497, 19

16 GUE/NGL PG - 137, 469, 11

po uvodni izjavi A

17 GUE/NGL PG - 88, 505, 26

uvodna izjava K 10 EFDD PG - 173, 419, 24

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 387, 186, 50

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 
2019

Poročilo: Marian Harkin (A8-0162/2019)

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

2 PPE EG - 263, 352, 1

po delih

§ 2

§ originalno 
besedilo

1 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2 +

3/EG - 288, 323, 5

§ 10 § originalno 
besedilo

loč. +

1 ALDE PG - 237, 358, 23

6 GUE/NGL PG - 276, 321, 23

po delih

1 +

§ 18

§ originalno 
besedilo

2/EG - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL PG + 365, 221, 32

po delih

1 +

§ 26 § originalno 
besedilo

2/EG + 307, 288, 18

§ 32 § originalno 
besedilo

loč./EG + 322, 288, 3

po delih

1/PG - 292, 312, 16

3 PPE

2/PG - 283, 319, 16

po delih

1/PG + 382, 222, 17

§ 40

§ originalno 
besedilo

2/PG + 311, 298, 9

po delih

1 +

2/EG + 362, 254, 2

§ 41 § originalno 
besedilo

3 -

§ 43 4 PPE -

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

1 +besedilo

2 -

po delih

1 +

2 -

uvodna izjava G § originalno 
besedilo

3/EG - 296, 318, 1

uvodna izjava J 5 GUE/NGL -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 434, 142, 39

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predloga sprememb 6, 7
S&D: predlog spremembe 1, § 40

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 10, 32, 40

Zahteve za glasovanje po delih
ALDE:
§ 2
1. del: vse besedilo brez besed „v regijah in med njimi“ in „poudarja, da bi bilo treba v 

postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji zaposlovanje in socialne vidike 
obravnavati enako kot gospodarske vidike;“

2. del: „v regijah in med njimi“
3. del: „poudarja, da bi bilo treba v postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji 

zaposlovanje in socialne vidike obravnavati enako kot gospodarske vidike;“

§ 40
1. del: vse besedilo brez besed „dodelitev potrebnih dodatnih javnih sredstev“
2. del: te besede

PPE:
§ 18
1. del: vse besedilo brez besed „priznava, da varčevalni ukrepi niso ustrezni za iskanje 

trajnih rešitev teh težav;“
2. del: te besede

§ 41
1. del: „se zaveda, da so socialne in zdravstvene storitve poglavitnega pomena pri 

podpiranju boja proti revščini“
2. del: „in socialni izključenosti, ter poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za 

naložbe in fiskalni manevrski prostor, da bodo te storitve lahko postale cenovno 
ugodne, dostopne in visokokakovostne“

3. del: „svari, da bi se utegnila pričakovana življenjska doba v prihodnjih letih skrajšati, če 
ne bomo nepretrgoma javno vlagali v politiko zdravstva in oskrbe;“
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§ 45
1. del: „želi spomniti, da letni pregled rasti daje prednost več področjem socialnih naložb, 

na primer zdravstvu, sistemom dolgotrajne oskrbe in javnim stanovanjem; poudarja, 
da Evropski ekonomsko-socialni odbor zagovarja mnoge pozitivne učinke dobro 
načrtovanih, učinkovitih in uspešnih ter v prihodnost usmerjenih socialnih naložb,“

2. del: „ki jih ne bi smeli dojemati kot strošek, marveč kot naložbo v potencial Evrope za 
rast in zaposlovanje; poudarja, da je za uvajanje teh ciljev potreben manevrski 
prostor za javno porabo;“

Verts/ALE:
§ 26
1. del: vse besedilo brez besed „v procesu oblikovanja politik“ ter „in sicer z zasnovo 

regulativnega okvir“
2. del: te besede

S&D:
predlog spremembe 3
1. del: vse besedilo brez besed „ter dopolnitev zakonsko določenih pokojnin s poklicnimi, 

dopolnilnimi in zasebnimi shemami“
2. del: te besede

ALDE, PPE:
uvodna izjava G
1. del: vse besedilo brez besed „žal“ in „zaradi gospodarske krize, varčevalnih politik in 

strukturnih reform“
2. del: „žal“
3. del: „zaradi gospodarske krize, varčevalnih politik in strukturnih reform“


